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Overleg met waterschap
Mark en Weerijs
Natuurbeken ook hoog op de agenda bij
Waterschap Mark en Weerijs
Op donderdag 8 mei vond het jaarlijkse overleg plaats tussen Waterschap
Mark en Weerijs en Mark en Leij. Van Mark en Weerijs waren aanwezig: Liesbeth Verhoeven en Jac Rombouts. Mark en Leij werd vertegenwoordigd door Fred Froger, Johan Schaerlaeckens, Jacques Valkenaars,
Sjoerd Borst en voorzitter Will Woestenberg.
Laag Heiveldse Beek
Door Mark en Leij wordt al enige jaren aandacht gevraagd voor het dichtgroeien van de Laag Heiveldse beek. In het overleg met waterschap Mark
en Weerijs op 8 mei 2003 heeft Mark en Leij nogmaals haar zorgen uitgesproken over het beheer en onderhoud van natuurbeken. Uit inventarisaties
blijkt namelijk dat het aantal bosbeekjuffers op enkele plaatsen achteruit is
gegaan.

baltsende kleine
watersalamanders

Natuuragenda
juni
20, vr 19:00 Jeugdgroep hommels
over fotograferen
21, za 13:45 Jeugdgroep
kikkers / kwakbollen
29, zo 9:30 jaarlijkse fietstocht
juli
13, zo 9:30 wandeling Baarle
augustus
10, zo 9:30 wandeling Baarle
september
7, zo 9:30
12, vr 19:00
14, zo 9:30
20 en 21
oktober
2, do 20:00
5, zo 9:30
10, vr 20:00
12, zo 9:30
18, zo 13:45
31, 19:00

excursie Regte Heide
Jeugdgroep hommels
wandeling Baarle
Jeugdkamp!!
groen café
wandeling Chaam
jaarvergadering
wandeling Baarle
Jeugdgroep
kikkers / kwakbollen
Jeugdgroep hommels

Beheer natuurbeken
In het overleg heeft de vertegenwoordiger van Mark en Weerijs,
Liesbeth Verhoeven, aangegeven
dat er al een plan is opgesteld voor
een aantal natuurbeken in het beheersgebied, onder andere de
Broeksche beek, de Laag Heiveldse
beek, de Strijbeekse beek en de Bavelse Leij. M&L heeft in het verleden zelfs nog opmerkingen op de
concept-plannen mogen geven. Afgesproken is dat Liesbeth de definitieve plannen voor het beheer van
de natuurbeken aan M&L toestuurt.
Mark en Leij zal te zijner tijd in de
nieuwsbrief meer aandacht hieraan
besteden.
Inmiddels heeft Mark en Leij met
Hans Hofland van Natuurmonumenten afgesproken dat er bij de
Laag Heiveldse beek in 't Broek,
benedenstrooms van de meander,
enkele dichtgegroeide gedeelten
zullen worden gekapt waardoor
zonplaatsen voor bosbeekjuffers
zullen worden gecreëerd.
Mark en Weerijs zegt veel aandacht
te besteden aan het ecologisch beheer. Zo zijn de medewerkers op
cursus geweest (en zelfs ook medewerkers van vaste aannemers) en
heeft het waterschap een brochure
gemaakt die aan de buitenmedewerkers is aangereikt. Het waterschap
hoopt op deze wijze het beheer in
de natuurbeken minder strak en geregeld uit te voeren.
Met betrekking tot het vispasseerbaar maken van beken is in 1996
een raamplan opgesteld. In dit
raamplan is een prioritering opgesteld met betrekking tot de volgorde
van beken die het eerst aangepakt
worden. Deze prioritering is niet
star en waar mogelijk zullen ook in
de beken die laag op de planning
staan werkzaamheden worden verricht om de vispasseerbaarheid te
vergroten. Een aantal uitgevoerde
werkzaamheden hebben evenwel
nog niet het gewenste resultaat opgeleverd en zullen op niet al te lange termijn worden aangepast, bij-
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voorbeeld de vispassage in het
Merkske bij het Groeske. De Reconstructie en de ruilverkaveling
Baarle Nassau zullen mogelijk een
extra stimulans bieden om een aantal beken sneller aan te pakken. De
beschikbaarheid van een strook
grond langs de beek kan een eventuele beekbodemverhoging gunstig
beïnvloeden.
Fusie
Met betrekking tot de fusie van de
West-Brabantse waterschappen en
het Hoogheemraadschap is nog niet
veel nieuws te melden. Het nieuwe
waterschap "Brabantse Delta" zal
bestaan uit 3 regio's die globaal een
drietal stroomgebieden beslaan. Het
waterschap Land van Nassau wordt
hierbij min of meer in tweeën gedeeld en deels aan het stroomgebied
van het oude waterschap de Dongestroom en deels aan het oude waterschap Scheldekwartier toebedeeld.

Inrichting Diepven
In het kader van het inrichtingsplan
ecologische verbindingszones en
landschapselementen heeft Mark en
Leij een vraag neergelegd bij het
waterschap met betrekking tot de
omlegging van de Nonnenvenloop
om zo het Diepven te kunnen vernatten. Door het waterschap is hiervoor een waterpassing uitgevoerd
van het voorgestelde traject, maar
de resultaten zijn nog niet veelbelovend. De laatste berichten luiden
dat naar aanleiding van contacten
tussen de Dienst Landelijk Gebied
(DLG) en het waterschap er een afspraak is dat door DLG een onderzoek wordt gedaan of er een alternatief mogelijk is (bijvoorbeeld de
waterloop langs de bosrand laten
lopen). Uitgangpunt is dat de waterloop om het natuurterrein heenloopt, zodat het landbouwwater niet
in contact komt met natuurwater.
Sjoerd Borst
werkgroep externe contacten

Hoofdredacteur gezocht!
Mark en Leij is een zeer succesvolle vereniging die zich richt op natuur- en landschapsbescherming. Mark en Leij tracht hiermee een
wezenlijke bijdrage te leveren aan de toekomst.
Wij vragen:
De redactie van de Mark en Leij Nieuwsbrief wil haar team versterken met
een nieuwe enthousiaste hoofdredacteur. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de layout van onze alom gewaardeerde Nieuwsbrief, draagt zorg
voor de eindredactie en de productie van de nieuwsbrief.
Wij zoeken:
Daarom zoeken wij iemand met ervaring op computergebied en vooral veel
creativiteit en gevoel voor layout. Verder zijn wenselijk een email-adres, een
redelijk moderne PC en een scanner.
Uw taak:
De werkzaamheden omvatten het verzorgen van de layout van artikelen en
bijbehorende illustraties in MS-Publisher, alsmede het
digitaal bewerken van foto’s en illustraties. Daarnaast
initialiseert u de inhoud van de nieuwsbrief. U wordt
daarin bijgestaan door een ervaren redactieteam.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen
met John van Raak, telefoon 0161-491803
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Hoe lang leeft een vlinder?
De vlinderwerkgroep krijgt ieder
jaar wel een paar keer de vraag
gesteld hoe oud een vlinder wordt.
Meestal wordt daarmee bedoeld
hoe lang de vlinder zelf (het imago) leeft. Maar eigenlijk moet je
daar ook de tijd dat de vlinder ei,
rups en pop is bij optellen.
Hoe lang een vlinder leeft verschilt
sterk per soort en is afhankelijk van
de tijd van het jaar. En dan hebben
we het niet eens over vlinders die
doodgaan door ziekte of opgegeten
worden door andere dieren. Je kunt
dus niet een gemiddelde levensduur
noemen. Het komt er op neer dat
een vlinder maar een paar weken
echt 'vlinder' is, tenzij hij als vlinder
overwintert.
Een voorbeeld; een kleine vos heeft
twee generaties per jaar. De rups
van een kleine vos die in het voorjaar uit het ei komt eet veel, groeit
hard en is in een paar weken volgroeid. De rups verpopt en veran-

derd binnen twee weken in een
vlinder. De vlinder paart, legt eitjes
en gaat na ongeveer twee weken
dood; haar taak zit er op. In totaal
duurde haar hele leven van ei tot en
met vlinder nog geen twee maanden. Maar de rups van de kleine vos
die aan het begin van de zomer uit
het ei kruipt, is eind augustus een
vlinder. Die vlinder vliegt nog wat
rond en zoekt dan een plekje om te
overwinteren (bijv. ergens tussen
het open haard hout). In het voorjaar komt ze weer te voorschijn,
gaat op zoek naar voedsel en een
mannetje, paart, legt eitjes en gaat
na een paar weken dood. Die vlinder heeft dus een cyclus doorgemaakt van circa tien maanden,
waarvan hij ongeveer acht maanden
als imago heeft geleefd.
Iedere soort vlinder overwinterd op
de soortspecifieke manier. Er zijn
soorten die overwinteren als eitje
(bijv. zwartsprietdikkopje), als rups
(bijv. bruine zandoogje), als pop
(bijv. groot koolwitje) of als vlinder

4

Mark & Leij Nieuwsbrief

De betoverende jungle van Namdapha

(bijv. citroenvlinder). Je kunt stellen dat vlinders het langst de vorm
hebben waarin ze overwinteren.
Het is ook vanzelfsprekend dat de
vlinders die je in het voorjaar het
eerst ziet, overwinteren als vlinder.

Heb je vragen over vlinders of wil
je er wat meer over te weten komen
neem dan contact op met de vlinderwerkgroep of ga een keer mee
het veld in. We onderzoeken niet
alleen vlinders, maar ook libellen,
wespen, bijen en kevers..
De komende periode hebben we de
volgende wandelingen gepland:
zaterdag 28 juni
Marktplein Chaam
zondag 13 juli
Loswal Baarle-Nassau
zondag 10 augustus
Loswal Baarle-Nassau
zaterdag 6 september
Marktplein Chaam
zaterdag 4 oktober
Marktplein Chaam

13.00 h
9.30 h
9.30 h
13.00 h
13.00 h

Excursies:
Insectenexcursie op een zondagmiddag op de Cartierheide met Gilbert Loos; juiste datum wordt nog
bekendgemaakt.
Nachtvlinders kijken samen met
Henk Spijkers of Alex Riemis.
Frans Vermeer

Arunachal Pradesh is een zeer
dunbevolkte staat in het uiterste
noordoosten van India. Deze staat
ligt in het Himalayagebergte langs
de grens met Myanmar, het vroegere Birma. Deze streek was sinds
de onafhankelijkheid van India in
1947 verboden gebied voor buitenlanders en is pas zeer recentelijk
weer opengesteld.
In maart ben ik in gezelschap van
Vital van Gorp naar Arunachal Pradesh geweest. Waar ligt Arunachal
Pradesh in hemelsnaam zult u zeggen? Precies dezelfde vraag stelde
ik mezelf ook ruim een jaar geleden
toen ik een verslag onder ogen
kreeg van een goed bevriende engelse vogelaar.
Enig speurwerk op internet en het
raadplegen van diverse boeken en
atlassen maakten me heel wat wijzer. Hoofddoel van ons bezoek aan
deze deelstaat was het Namdapha
Nationale Park pal op de grens met
Birma gelegen.
Namdapha, 2000 km2 groot en één
van de grootste tijgerreservaten van
India, is één ongerepte wildernis,
waarvan een groot deel nog steeds
ontoegankelijk is. Het reservaat varieert in hoogte van 200m boven
zeeniveau tot de hoogste bergtop
Mount Daphabum met een hoogte
van ca. 4500m. Slechts een enkeling heeft dit zeer afgelegen reservaat bezocht en wij zijn een van de
eerste westerlingen die hier een bezoek brachten.
Arunachal Pradesh wordt echter
nog steeds als een gevoelige grensstreek aangemerkt en je hebt een
zogenaamde "Restricted Area Permit" nodig om binnen te komen.
Het kostte heel wat e-mails voordat
ik de toestemming geregeld had
met de bureaucratische autoriteiten
in India, bovendien hadden we ook

nog eens de toestemming nodig van
het Indiase "staatsbosbeheer" om
Namdapha überhaupt te kunnen bezoeken.
Enorm rijke fauna en flora
Begin maart is het dan eindelijk zover. De eerste week van de trip
brengen we door in het wereldberoemde Kaziranga reservaat in Assam. Hier treffen we een vogelrijkdom aan (watervogels en roofvogels) die herinneringen oproept aan
mijn eerste reis naar India, toen we
Bharatpur bezochten. Hier zien we
ook de Indische neushoorn, zo ongeveer de enige plek op aarde waar
deze nog in grote getale voorkomt.
Hierna vervolgen we onze reis richting Arunachal Pradesh. Na een
urenlange tocht over zeer slechte
wegen en een kort oponthoud aan
de grens bereiken we in de late namiddag met onze jeep Namdapha.
De eerste nacht verblijven we in
een "forest rest house" aan de oever
van de Noa-Dihing rivier.

We hebben nog tijd om een verkenningstocht te maken langs deze
bergrivier, maar zoeken tevergeefs
langs de met grind bedekte oevers
naar de ibissnavel, een steltloper uit
het Himalayagebergte die hier normaliter overwintert.
De volgend dag staat een imposante
stoet aan de oevers van de woest
stromende rivier op ons te wachten:
twee gidsen, acht dragers, een kok
en ……. twee olifanten!
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Vital en ik nemen plaats op de rug
van een olifant en worden door deze dikhuiden naar de overkant van
de rivier gebracht, waarbij we onze
benen danig moeten optrekken om
niet zeiknat te worden door het opspattende ijskoude water, dat
rechtsreeks van de hogerop gelegen
gletsjers komt.
Eenmaal aan de overkant trekken
we onze bloedzuigersokken aan,
geen overbodige luxe zoals we bijna onmiddellijk aan den lijve ondervinden. In een mum van tijd zijn
onze benen overdekt met bloedzuigers in alle soorten en maten.
Angstvallig houd ik mijn benen in
de gaten en als ze boven mijn knieen dreigen te komen trek ik ze eraf.
Soms ontdek ik ze ik te laat en verlies ik wat bloed, geen ramp en het
is bovendien goed voor je bloeddruk. Nu twee maanden na data zijn
nog steeds de littekens van de reusachtige tijgerbloedzuigers te zien op
mijn bovenbenen, in mijn nek en op
nog andere veel delicatere plaatsen!
Overigens liep een van de dragers
in korte broek op z'n blote voeten
rond te struinen in de jungle, de
bloedzuigers deden hem kennelijk
helemaal niets!
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De jungle is overweldigend, de
reusachtige met mos en epifyten
overladen bomen, waarvan sommige exemplaren meer dan honderd
meter hoog zijn, torenen boven ons
uit en de door merg en been gaande
kreten van de hoolock gibbons, een
vrij zeldzame apensoort, zijn voortdurend te horen.
Vogels in alle soorten en maten zijn
er te zien en we zijn natuurlijk geïnteresseerd in de meer zeldzame
exemplaren zoals de bruine neushoornvogel, de himalajajaarvogel,
de papagaaibreedbek, de zwartborstlijster, de saffiervliegenvanger,
de prachtsibia en nog vele andere.
De eerste dag zien we meteen een
van onze belangrijkste vogelsoorten, een waanzinnig mooie donker-

blauwe boomklever, voorzien van
een zeer toepasselijke naam: de
prachtboomklever, een zeer zeldzame en uiterst moeilijk te vinden vogel in Zuidoost Azië. De zwarte
reuzeneekhoorn zit hoog in de toppen van de bomen argwanend naar
ons te kijken.
Japang, onze gids, wijst ons onderweg op de zeer verse sporen van
een Bengaalse tijger en vertelt er en
passant bij dat vorig jaar in deze
omgeving nog drie bewakers van
het departement aangevallen zijn
door een tijger. Twee bewakers zagen nog kans om te vluchten, een
derde werd gedood en de volgende
dag vonden ze alleen zijn hoofd terug! Japang vertelt ons dat hij banger is voor de wilde Indische olifant
dan voor de Bengaalse tijger. Stropers uit Birma en omliggende dorpen hebben hem al menigmaal met
de dood bedreigd. Geen geruststellende gedachte om hier zo ongewapend in het oerwoud rond te lopen
en ineens bekruipt me de gedachte
dat ik deze reis niet zo nodig een
tijger hoef te zien, ik heb hem immers jaren geleden al van zeer
dichtbij in Ranthambhore gezien.
Andere grote katachtigen die in
Namdapha voorkomen zijn het luipaard, het sneeuwluipaard en de nevelpanter.
Onderweg worden we ingehaald
door de kleurrijke stoet van dragers
in gezelschap van de olifanten,
zwaar beladen met alle bagage,
eten, tenten, klaptafels en stoeltjes.
Als we 's avonds op een open plek
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aankomen staan de tenten overeind
en brandt er een uitnodigend kampvuur. De olifanten zijn met dikke
kettingen op geringe afstand van
het kampement aan dikke bomen
vastgemaakt en in een mum van tijd
staat in een cirkel van 15 meter
rondom de bomen niets meer overeind.
De kok gaat aan de slag, terwijl wij
genieten van enkele halve liters
Kingfisher bier. De olifanten hebben een kratje voor ons meegetorst,
geen enkele fles kapot, de goden zij
geprezen.
Het avondmaal bij het kampvuur
smaakt buitengewoon goed en op
de achtergrond horen we de monotone roep van een gevlekte dwergooruil, het geratel van een junglenachtzwaluw en het luide getrompetter van onze olifanten, die het
kennelijk niet helemaal naar hun zin
hebben hier.

De volgende dagen dringen we diep
in de jungle door en het uitgekapte
spoor wordt steeds smaller en
slechter. Het verste punt van de jungletocht is het Bulbulia kampement
op 900m hoogte. Hoger kunnen we
niet meer, er zijn immers geen
'trails' meer. Bulbulia ligt op een
hoge rots die uitzicht biedt op een
open plek in het oerwoud waar een
riviertje doorheen stroomt. Op enkele plaatsen in het riviertje ontsnapt uit ondergrondse heetwater
bronnen zwavelgas.
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Een van de dragers steekt de bronnen met gevaar voor eigen lijf en leden in brand en we kunnen heel de
nacht genieten van de opflakkerende vlammen boven het wateroppervlak.
De rijst wordt elke avond boven het
kampvuur bereid in holle bamboestokken. Als hoofdgerecht dient een
serie kleine gegrilde vissen die de
dragers gevangen hebben in het riviertje.
Hier blijven we enkele dagen kamperen en maken dagtochten naar de
nabije bamboezone. Deze tochten
zijn zeer succesvol. Uiterst zeldzame soorten die nog maar door een
handjevol vogelaars zijn gezien,
krijgen we in de kijker zoals
bleekkopbamboespecht, roestbuikkortvleugel, blauwvoorhoofdcallene, witkeelboomtimalia, witkeel- en
roodkopdiksnavelmees en als klap
op de vuurpijl de op de rand van
uitsterven staande witvleugelboseend.
De laatste nacht in Namdapha heeft
een van de olifanten de boom omver getrokken waaraan hij was vastgeketend en blijkt inmiddels huiswaarts gegaan te zijn! Een van de
dragers gaat er achteraan en tegen
het middaguur heeft hij hem teruggevonden.

Getekend door insectenbeten en
zuigwonden van bloedzuigers komen we terug in de bewoonde wereld met een lange lijst van zeer
zeldzame vogelsoorten, slechts enkele zoogdiersoorten en gelukkig
geen tijger. Ik sta onder de bloedzuigerbeten en Vital heeft er nauwelijks één.
Wat de oorzaak hiervan is weet ik
niet met zekerheid, maar het is altijd al zo geweest. Ik herinner me
van onze reis naar Madagaskar dat
ik op een dag 26 bloedzuigerbeten
in mijn voeten had en Vital niet
een. Het moet met lichaamsgeur te
maken hebben.
We verblijven nog een nacht in het
"forest rest house" en de volgende
dag maken we nog een laatste stop
langs de Noa-Dihing Rivier op zoek
naar de ibissnavel. Het kost Vital en
mij een ijskoud nat pak maar uiteindelijk zien we de ibissnavel en als
bonus ook nog de kleine vorkstaartplevier. Na een kort verblijf in de
oliestad Diboi, waar we ooggetuige
zijn van een bomaanslag keren we
terug in de bewoonde wereld, maar
dat is een ander verhaal.
Tot slot: ik kan Namdapha aanbevelen, maar als je bloedzuigers haat,
blijf thuis of neem een harnas mee.
Jan Vermeulen
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Terugblik: lezing Mens en Klimaat
Tijdens een redelijk bezochte laatste avond van dit seizoen werd door
Peter Siegmund, fysicus bij het
KNMI, op heldere wijze een uiteenzetting gegeven over de veranderingen in ons klimaat. Tijdens
zijn lezing was er een goede interactie met de toehoorders, waarbij
ook de jeugd blijk gaf van hun belangstelling voor het onderwerp.
Wetenschappers ontwikkelen modellen om het klimaat en de invloed
van de mens daarop te kunnen
voorspellen. Deze modellen berusten op ingewikkelde computerberekeningen op basis van bekende data
en van high-tech metingen.
Zo kan uit analyses van zuurstof in
het prehistorisch ijs van Antartica
en sommige gletchers het klimaat
tot vele duizenden jaren terug worden gereconstrueerd en kunnen
prognoses worden gemaakt van de
verwachte ontwikkelingen. Hierop
worden vervolgens theoretische berekeningen toegepast van de mogelijke effecten op het klimaat door
diverse factoren.

De belangrijkste broeikasgassen
welke een schild in onze atmosfeer
vormen, zijn CO2, waterstof en
lachgas. Lachgas heeft de plaats
van CFK in onze spuitbussen ingenomen. Op zich zijn deze gassen
niet schadelijk. Zonder het broeikaseffect zou onze beschaving zelfs
nooit hebben bestaan, aangezien er
dan een gemiddelde temperatuur op
aarde van -18 graden Celsius zou
heersen.

Een toename van de hoeveelheid
broeikasgassen, vooral een gevolg
van de verbranding van fossiele
brandstoffen, veroorzaakt dus de
klimaatveranderingen.
Het effect op de temperatuur laat
zich het beste illustreren door de
volgende grafieken, waarin de verwachtingen, gebaseerd op modellen
met ("anthropogenic") en zonder
menselijk ("natural") ingrijpen, zijn
afgezet tegen de werkelijk gemeten
waarden.
Op deze wijze kan worden aangetoond dat de theoretische invloeden
op het klimaat (zoals temperatuurverhoging, wijzigingen in de golfstroom, smelten van ijskappen) inderdaad de veronderstelde effecten
sorteren.

De toekomst zal dus voorlopig nog
een stijging van temperatuur brengen, met natte zomers in onze regio
en stijging van het zeewaterniveau.
Dit laatste zal overigens niet zo
sterk zijn, dat er voor ons land grote
problemen door zullen ontstaan.
Met dijkverhogingen zal dit probleem redelijk in de hand gehouden
kunnen worden.
Een lichtpuntje tenslotte is dat de
fossiele brandstoffen op termijn uitgeput zullen raken, waarna het tij
letterlijk zal keren. De gevolgen op
het klimaat zullen dan zeer geleidelijk verminderen.
Jacques Valkenaars
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Het landschap als historische bron
In de periode van 13 maart tot 10
mei hebben we met 30 mensen de
cursus "Het landschap als historische bron" gevolgd. De cursus was
een initiatief van natuurvereniging
Mark en Leij en werd gegeven
door dr. Karel Leenders, dé autoriteit op het gebied van het ontstaan
van het West-Brabants landschap.
Organisator was John van Raak.
Het was een bevoorrechte groep! In
acht lessen over hoe je uit het landschap de historie kunt "lezen" werden we voorbereid op twee fantastische excursies. Ook over de timing
was nagedacht, met de excursies in
mei. "In de maand mei is het
meestal mooi weer", stond in de
cursushandleiding. Dat was het zeker: prima excursieweer, met mooie
blauw-witte Hollandse luchten!
Wat waren voor mij de hoogtepunten? De avonden in café Oud Strijbeek en café Bellevue in Chaam,
die omvlogen omdat de informatie
zo boeiend verteld werd. Maar ook
de ontstaansgeschiedenis van het
unieke West-Brabants beken- en
rivierenlandschap: hoe de Aa of
Weerijs en de Mark in het laatPleistoceen "onthoofd" werden
doordat de centraal Belgische rivieren in noordwestelijke richting afzwenkten.
Of hoe de Mark en de Dintel elkaar
"vonden" in een unieke mix van natuurlijke processen (het verzanden
van de eigenlijke monding van de
Mark), menselijk ingrijpen (het graven van een turfvaart vanuit de Dintel in oostelijke richting) en toeval
(de St. Elisabeth vloed waarbij de
polder gelegen tussen de Mark en
de voornoemde turfvaart vanuit de
Dintel in oostelijke richting, een
prooi van het water werd).

Waarbij bovendien uitgelegd werd
dat die "natuurlijke" processen ook
het gevolg waren van menselijk ingrijpen en het "toeval" van de St.
Elisabeth vloed zo toevallig niet
was.
En dan natuurlijk de molens. Of
niet zozeer de molens, maar het
molenrecht. Nooit had ik me gerealiseerd dat achter die idyllische molens starre wetten schuilgingen die
voorschreven dat mensen van heinde en verre hun graan in de molen
"van den Heer" moesten malen.
Vandaar lange paden die allemaal
samenkwamen bij de molens. Vandaar ook dat een molen pas echt
landschappelijk interessant is, als
hij "compleet" is: molen met paden
en - in het geval van een watermolen - een molengang en molenkolk
en een molenaarshuis en voorraadschuur.
Of de vergissingen die je kunt maken, zoals bij de Galderse Beek, die
er als een sloot uitziet de laatste één
à twee kilometer voordat hij uitmondt in de Bovenmark. Ik had dat
altijd op het conto geschreven van

de ruilverkavelaars uit 1960 of
daaromtrent. Mooi niet: de Galderse Beek is daar omgeleid toen ergens in de 17e eeuw het landgoed
Daasdonk gebouwd werd. En het
restje van een eeuwenoude laan, nu
een weifelende bomenrij met wat
struikgewas doodlopend op de snelweg. Maar nog steeds, voor de goede toeschouwer, een zichtlijn op de
kerktoren van Princenhage!
Van de excursies staan mij een aantal beelden op het netvlies gegrifd.
Het prachtige driehoekige dal van
de Strijbeekse Beek, de grafheuvel
bij Kwaalburg en het prachtige panorama van het ontginningslandschap bij Het Goor waar we de excursie afsloten. Iemand vroeg toen
naar de mogelijkheid van een vervolg, ik denk daarmee ieders gedachten vertolkend. Vandaag reed
ik in mijn auto. De achterruit was
nog stoffig van de 'dirt roads' van
de laatste excursie. Ik denk dat ik
het laat zitten. Zo lang mogelijk!
Victor Witter
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Cultuur-natuur: vogellijm of maretak
Al pratend met andere leden van
onze vereniging hoor je nog wel
eens wat. Zo was ik laatst op een
avond in gesprek met Frank Degenaar, die het voor elkaar had gekregen om vogellijm te kweken uit
bessen die hij in België gevonden
had.
Vogellijm (Viscum album) of maretak is een plant met een eigenaardige levenswijze. Het is een groenblijvende halfparasiet, die deels
leeft van de voedingsstoffen die hij
met zijn wortels uit de takken van
zijn gastheer kan halen, deels van
de met het eigen bladgroen gevormde voedingsstoffen. Als gastheer
kunnen vooral appelbomen, linden
en populieren optreden.
Maretak groeit in grote delen van
de zuidelijke helft van Europa,
maar bereikt ongeveer zijn noordgrens ter hoogte van de BelgischNederlandse grens. In Nederland is
de maretak dus vrij zeldzaam, behalve in het zuiden van Nederlands
Limburg waar de plant erg algemeen is
In zijn allereerste levensfase is een
maretak geen parasiet, maar staat
hij volledig zelf in voor de opname
van voedingsstoffen. In zijn tweede
groeiseizoen vormt een maretak
slechts één paar blaadjes. Het volgende jaar ontstaan tussen die twee
blaadjes twee korte twijgjes, met op
hun uiteinde opnieuw twee blaadjes. Tussen de twee paar blaadjes
van het tweede jaar ontstaan dus in
het derde seizoen in totaal vier
twijgjes met twee blaadjes.
Het duurt dus jaren vooraleer de
maretak een flinke omvang bereikt.
De plant kan tot 70 jaar oud worden
en heeft dan een doorsnede van ongeveer een meter. De lichtgroene,
leerachtige blaadjes zijn langwerpig
en gaafrandig.

De maretak is tweehuizig, wat betekent dat de lichtgele, onopvallende
bloemetjes op één plant ofwel uitsluitend mannelijk of vrouwelijk
zijn. Op de vrouwelijke planten
worden de witte schijnbessen gevormd.
De naam vogellijm heeft te maken
met de wijze waarop de zaden worden verspreid. De bessen zijn kleverig en wanneer vogels de zaden willen eten plakken ze aan hun snavels. Door hun snavels aan takken
af te wrijven worden de kleverige
zaden vervolgens op een nieuwe
waardplant verspreid. Ook de botanische naam 'Viscum album' verwijst naar de kleverigheid van de
bessen. De geslachtsnaam 'Viscum'
is waarschijnlijk afkomstig van het
Latijnse woord viscidus of viscosus, dat kleverig betekent. 'Album'
verwijst naar de witte beskleur.
De Nederlandse naam 'maretak'
verwijst naar de rijke folklore waarin deze geheimzinnige plant een rol
speelt. In 'Mare' herken je eenzelfde
stam als in nacht'merrie'. De mare is
het kwaad, een boze invloed. De
plant werd geacht het kwaad te verjagen, en dat is één van de achtergronden van het gebruik om maretak in huis op te hangen. Een maretak op een eik is erg zeldzaam, en
dat is wellicht de reden dat zo'n maretak voor de Germanen en de Kel-

ten heilig was. Veel van wat we weten over de rituelen rond de maretak
bij de Galliërs/Kelten, komt uit de
geschriften van Plinius de oudere.
In zijn 'Naturalis historia' schrijft
hij: "De druïden, want zo noemen
de Galliërs hun tovenaars, beschouwen niets heiliger dan de maretak
en de boom waarop deze groeit, op
voorwaarde dat deze een eik is.
Naast dit kiezen ze eikenwouden
als heilige wouden en voeren ze
geen heilige handeling uit zonder
eikenbladeren, zodat de naam van
de druïden mag beschouwd worden
als een Griekse benaming, afgeleid
van hun verering voor de eik. Want
ze geloven dat alles wat op deze bomen groeit vanuit de hemel gezonden is, en een teken is, gekozen
door God zelf.
De maretak groeit slechts zeldzaam
op een eik; maar als hij aangetroffen wordt, verzamelen de druïden
hem met een plechtige ceremonie.
Dit doen ze vooral op de zesde dag
van de maan. Want op haar zesde
dag is de maan nog zeer krachtig en
is ze niet eens halfweg. Nadat de
nodige voorbereidingen werden getroffen voor een offer en een feest
onder de boom, verwelkomen ze de
maretak als de universele genezer
en brengen op die plaats twee witte
stieren, waarvan de horens nooit
voordien werden gebonden. Een
priester in een witte rok klimt in de
boom en snijdt de maretak af met
een gouden sikkel en deze twijg
wordt opgevangen in een wit laken.
Dan offeren ze de slachtdieren, terwijl ze God bidden zijn eigen geschenk te geven om diegenen voorspoed te brengen aan wie hij het geschonken heeft. Ze geloofden dat
een drankje gemaakt van maretak
steriele dieren vruchtbaar maakt en
dat de plant een remedie is tegen alle gif."
Sjoerd Borst
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Gedichten in steen
Kunst hoort midden in de maatschappij als toevallige of gezochte
ontmoeting op ieders pad. Zij is de
mogelijkheid, de stimulus en katalysator om ervaringen te intensiveren. Poëzie, gewogen spel van
klank en woord en van de dimensies daarachter, geeft richting aan
het denken van hem die leest, stelt
hem in staat de ervaring van de
kunstenaar te delen. De aanwezigheid van de natuur en ruimte en
rust maken ons ontvankelijk voor
de meerwaarden van het leven, genereren ruimte voor verdieping.
Deze gedachten rond kunst, pauzeren, pozen, poëzie en plek lagen
ten grondslag aan het idee
'poosplaatsen' van beeldend kunstenares en dichteres Pien Storm
van Leeuwen.
Opdracht
Rabobank Baarle-Nassau en Omstreken zocht een idee voor haar
werkgebied, de grensstreek ten zuiden van Breda en Tilburg. In het
kader van 'een wereldidee op lokaal
gebied' diende Pien het project
'poosplaatsen in de grensstreek' in
en kreeg opdracht en middelen van
de Rabobank om het te realiseren.
Grensstreek
In meer dan één opzicht is hier
sprake van een grensstreek. Niet
alleen loopt er 's lands grens, maar
het gebied kenmerkt zich ook door
een voortdurend aan elkaar grenzen
van natte beekdalen of vennen en
droge hoge gronden. Juist deze
voortdurende afwisseling maakt het
landschap zo boeiend. Er is hier bovendien iets wat schaars wordt in
Nederland: een horizon die nog niet
bepaald wordt door het ingrijpen
van de mens. Er is ruimte en rust,
een ander levensritme.

Zij zocht in dit stukje Brabant een
twintigtal plekken, die samen een
beeld geven van de diversiteit van
de streek.
Pozen en poëzie
Om de mogelijkheid om te verpozen te combineren met het presenteren van de gedichten, ontwierp zij
arduinen zitelementen en banken.
Daarnaast maakt zij gebruik van
stenen van graniet die door de natuur gevormd zijn. In deze steensoorten worden de teksten gegraveerd.
Steen impliceert stilte, het is harde
aarde, onverweerd en in natuurlijk
contrast met het omringend groen.
Het patina van de tijd, de invloed
van de elementen verleent een extra
dimensie aan het materiaal. Steen
wint met het klimmen der jaren.
Zij koos voor letters met nauwelijks
kleuraccent, in relief, verdiepingen
in de steen. Poëzie geeft zich nooit
zomaar prijs, daarvoor is nieuwsgierigheid en aandacht nodig. Voor
hem of haar, die wil lezen, is de
tekst daar.

Dichters
Voor het project vindt ze het van
belang dat de participerende dichters wonen en werken in Brabant,
dat ze de atmosfeer, de cultuur en
de natuur van nabij kennen, dat er
sprake is van verbondenheid.
Het merendeel van de gedichten is
inmiddels klaar. Er is in hoofdzaak
sprake van natuurlyriek en de meeste gedichten zijn speciaal voor de
betreffende plek geschreven. Vaak
betekende dat, dat de dichter er vele
uren toefde om zich door de plek te
laten inspireren.
Ruim twintig dichters leverden een
bijdrage.
Thematiek
De natuur in al zijn facetten, de
grens, de beken, zintuiglijkheid, tijdelijkheid en continuüm zijn terugkerende thema's.
Daarnaast zijn er verwijzingen naar
de historie van de streek. De gedichten kenmerken zich door een
beschouwend en universeel karakter.
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Beken
Het landschap in de grensstreek is
mede bepaald door de aanwezigheid van talloze waterlopen en beken. Kleine percelen in het drassige
veengebied werden hier en daar al
vroeg in onze jaartelling ontgonnen.
Dat betekende vaak dat er 'lopen' en
'leijen' werden gegraven, uitmondend in de natuurlijke beken. Vaak
gaat het om diep liggende nietige
stroompjes, die echter na flinke regenbuien zich tot de rand kunnen
vullen en buiten hun oevers treden.
In de loop van duizenden jaren slepen de beken lichte beekdalen uit in
het landschap. Wie daar oog voor
wil hebben herkent de glooiingen
en de zonken in het land, die gevormd zijn door het water.
Bomen en planten
Indien dat een waardevolle toevoeging voor de plek betekent, is er
aandacht voor speciale beplanting.
Op verschillende plaatsen kwamen
wilde fruitbomen en planten die van
belang zijn voor insecten en vogels.
Route
Wanneer alle poosplaatsen klaar
zijn, zal er ook landschappelijk gezien een boeiende route langs te rijden zijn. Aan de hand van het routekaartje kan een ieder zelf een route uitstippelen. Het is ook mogelijk
een lus te maken van Strijbeek, via
Ulicoten en Baarle-Nassau naar 't
Zand en vandaar naar Riel, terug
via Gilze langs Chaam naar Strijbeek. De totale afstand bedraagt ongeveer zestig kilometer en kan door
fietsers en wandelaars in twee of
meer etappes worden afgelegd.
Het is de bedoeling dat er te zijner
tijd een routebeschrijving komt met
uitgebreide achtergrondinformatie.
Onderstaand de beschrijvingen van
twee van deze poosplaatsen:
Goudberg
De Goudberg, ook wel Gouwberg
genoemd, is een oud paraboolduin,

12

Mark & Leij Nieuwsbrief

Waarnemingen in de streek
Vroege waarnemingen
Vanaf eind februari werden bijna
dagelijks ijsvogeltjes waargenomen
op Bouvigne (info jan Boers).
Op 14 maart werden op een recreatieweilandje in het Mastbos twee
kleine vossen (de vlinders) gezien.

gevormd na de laatste ijstijd. In het
midden ervan bevindt zich een ven.
Al ver voor onze jaartelling woonden hier mensen. De ontdekking
van een urnenveld en andere archeologische vondsten wijzen hierop.
In de Middeleeuwen stond er op het
hoogste punt van het duin een molen.
Achter de Goudberg langs loopt de
Bergweg, een oud zandpad, waarlangs nog enkele middeleeuwse
eiken staan. Eeuwenlang werden
deze bomen als eikenhakhout kort
gehouden. De laatste honderd jaar
is er niet meer gekapt en zo kregen
ze de kans om uit een zogenoemde
stoof meerdere stammen te vormen.
Halverwege de Bergweg is er een
heel mooi uitzicht op het beekdal
van de Strijbeekse Beek. Regelmatig treedt de beek hier buiten zijn
oevers na fikse regenbuien.
De hier meanderende stroom is
grensvormend, aan de overzijde begint Belgisch grondgebied. Schermutselingen tijdens de Tiendaagse
Veldtocht in augustus 1831 tussen
Belgie en Nederland hebben zich
voor een deel in dit gebied afgespeeld.

Boschoven
Het landschap draagt hier nog sporen van de Middeleeuwen, zichtbaar in de kavelstructuur, begrensd
door oude houtwallen.
Komend uit Baarle-Nassau via het
Bels Lijntje bij het eerste spoorhuisje rechtsaf en dan linksaf. Vlak
bij de hoeve met het jaartal 1636 in
de gevel staat een linde uit de tijd
waarin deze hofstede werd gebouwd.
Realisatie
De helft van het te realiseren aantal
poosplaatsen is nu klaar, de overige
zijn in voorbereiding. Het is de bedoeling dat het project eind 2003
wordt afgerond.
Concept, vormgeving van banken
en teksten en organisatie van het
project: Pien Storm van Leeuwen.
Digitale ondersteuning: Jan Willem
Storm van Leeuwen
Opdrachtgever: Rabobank Baarle
Nassau e.o.
Pien Storm van Leeuwen

kleine vos

Vanaf 15 maart hoorde Ad Jansen
gedurende een week een zingende
putter op de Bouwerij in Galder.
Op 16 maart werden op drie vaste
broedplaatsen in 't Merkske weer
roepende geelgorzen gehoord.
Op 18 maart werden de eerste drie
zomertalingen op de Bleeke Heide
gezien.
Op vrijdagmiddag 21 maart had Eugène van de Linden een zingende
zwartkop in zijn tuin in de IJpelaar
in Breda. Enkele dagen later was
het wijfje ook aanwezig. Pas vanaf 30-31
maart ontvingen
we
volgende
meldingen
van zingende zwartkoppen.
koekoek

Vanaf 27 maart
kwamen de eerste
meldingen van zingende fitissen.

Frie Boon hoorde op 14 april een
vroege koekoek
De eerste grasmus volgde 2 dagen
later en werd gehoord in 't Broek.
Op 28 maart de eerste geoorde fuut
op de Bleeke Heide.
Op 29 maart werd er een roepende
roerdomp gehoord aan de Klotteraard in het vennengebied ten noorden van Turnhout. Ter plaatse ook
2 zingende blauwborsten, 2 zomertalingen en opvallend veel paartjes
grutto's.
Op 29 maart zag Jef Leestmans een
boerenzwaluw boven het Bootjesven nabij 't Merkske. Een dag later
(op zondag) zagen meerdere waarnemers een groep van 7 boerenzwaluwen boven de Bleeke Heide. Tot

grasmus

hun stomme verbazing hing er ook
een huiszwaluw tussen, een wel erg
vroege waarneming. Toch werden
de dagen erna her en der ook huiszwaluwen gezien. Deze dag ook
twee geoorde futen.
Op 31 maart hoorde Harry van
Vugt de eerste regenwulp op de
Bleeke Heide.
Ghislaine Mermans attendeerde ons
begin april op een wel heel bijzondere waarneming: In de voortuin
van haar zus aan de Ginderdoorstraat in Chaam foerageerde vanaf
maandag 31-3 zeer regelmatig een
draaihals in de voortuin. We zijn
wezen kijken en inderdaad: Vanuit
de kamer kon je op enkele meters
de weinig schuwe draaihals bekij-

huiszwaluw

ken die op de grond op zijn gemak
naar mieren zocht.
Op 17 april de eerste waarneming
van een zingende nachtegaal in 't
Broek. De waarneming kwam als
volgt binnen: Ce matin dans le pantalon: le rossignol! Chez le slagboom blanc.
Fenologist Frank Degenaar kwam
pas laat in vorm dit voorjaar: Op
23-4 meldde Frank de eerste tuinfluiter en een dag later een gierzwaluw. Op 6 mei werd de eerste spotvogel in 't Broek gehoord.
De Bleeke Heide
Door een foutief geplaatste stuw
was het welplasje tegen de Strijbeekse Beek leeggelopen. Op verzoek van Mark en Leij maakte boswachter Edwin van Meel snel een
einde aan deze situatie. De vogels
reageerden vrijwel onmiddellijk.
Vanaf half maart waren er regelmatig groepen grutto's, kemphanen en
wintertalingen te zien aan de randen
van het plasje. Ter plaatse broedden
3 paartjes graspiepers en een paartje
roodborsttapuiten.
Tijdens de voorjaarstrek bleek eens
te meer de geweldige aantrekkingskracht van de Bleeke Heide op allerlei vogelsoorten: Tot april pleis-
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terden er honderden grutto's in wisselende aantallen (200 op 15-3),
300-400 wulpen, vele tientallen
kemphanen, enkele tureluurs, tientallen scholeksters (max. 120), enkele zwarte ruiters, tientallen watersnippen, enkele bonte strandlopers,
solitaire witgatjes, enkele kleine
plevieren, tientallen pijlstaarten,
400-500 smienten, honderden wintertalingen, tientallen krakeenden,
enkele kuifeenden, enkele tafeleenden, 100+ slobeenden en opvallend
veel bergeenden. Vanaf 20 maart
waren er twee dodaarsjes Op 23
maart zag Huub Don om 11.30 uur
twee kraanvogels boven de Bleeke
Heide! Ze klommen in een thermiekbel en vlogen op grote hoogte
over de bomen weg, richting
Chaam. Mogelijk hadden de vogels
een nachtje gepleisterd.

velduil

Op 27 maart een spectaculaire
waarneming: Gedurende de ochtend
jaagde er enkele malen een velduil
boven de Bleeke Heide. Dezelfde
dag zo'n 80 grutto's, 40 kemphanen,
2 zomertalingen en nog zo'n 500
smienten.
Op 28 maart zagen Frank Degenaar
en Harry van Vugt, behalve de eerste geoorde futen, ook 2 zwarte ruiters, 2 goudplevieren, 2 zomertalingen en maar liefst 100 kemphanen.
Op 29 maart kregen we een melding van een ijslandse grutto (zie
ook de mailbox).
Van 16 tot en met 19 april viel het
hoogtepunt van de trek op de
Bleeke Heide. We geven een samenvatting van de waarnemingen
die Huub Don, Stijn Leestmans,
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14
paartjes gele kwikken en mogelijk
een paartje graspiepers en drie paartjes veldleeuweriken. Vanaf 18 mei
werden er nauwelijks meer zomertalingen of geoorde futen gezien zodat broedgevallen van deze soorten
dit jaar niet aannemelijk zijn.
De kemphanen verblijven ook dit
gehele broedseizoen op de Bleeke
Heide. Regelmatig baltsten tot tien
mannetjes in de "arena". Een prachtig gezicht om al die verschillende
kragen te zien vechten. Aan broedgevallen durft niemand te denken.

zwarte stern

John Frijters, Paul Prinsen, Martin
van Leest en Johan Schaerlaeckens
tijdens deze dagen deden: 10 geoorde futen (waarvan 1 paartje baltstend), 2 dodaarsjes, 6 groenpootruiters, 2 zwarte ruiters, 61 kemphanen, 1 tureluur, 1 witgatje, 2 bosruiters, 5 watersnippen, 4 kleine plevieren, tientallen grutto's, 10-14 ijslandse grutto's, 100 wulpen, er kwamen elke avond tussen de 700-950
regenwulpen slapen, 100-150 scholeksters, 95 slobeenden, 8 krakeenden, 7 pijlstaarten, 20 bergeenden,
10 kuifeenden, 80 wintertalingen, 1
zomertaling, 2 smienten, 15 gele
kwikstaarten, 2 zwarte sterns, 14
kleine mantelmeeuwen en 4 zwartkopmeeuwen. Het is niet verwonderlijk dat tijdens deze dagen ook
regelmatig een jagende slechtvalk
werd waargenomen.
Tijdens de gehele maand mei konden vele waarnemers genieten van
de doortrek van zwarte sterntjes die
gedurende langere of kortere tijd
foerageerden boven de Bleeke Heide. Rond half mei nog veel doortrek
van steltopers. In wisselende aantallen werden groenpootruiters, zwarte
ruiters, bosruiters en oeverlopers
gezien.
Op 11 mei arriveerde er nog een
paartje kluten waarvan later ook
nestgedrag is gezien.

Intensieve inventarisaties leerden
dat er dit jaar tien paartjes grutto's
in en rond de Bleeke Heide gebroed
hebben. Tot het schrijven van dit
artikel werden er tientallen alarmerende oude vogels gezien zodat de
reproductie dit jaar hoger ligt dan
vorig jaar. Mogelijk ligt er een oorzakelijk verband met het geringe
aantal waarnemingen van vossen dit
jaar.

kluut

Op grond van het baltsgedrag
broedden er mogelijk twee paartjes
tureluurs (tot 10 exx. aanwezig),
een paar bergeenden werd met jongen gezien. Er waren drie paartjes
canadaganzen met jongen, een paar
nijlganzen met 1 jong, mogelijk 2
paar broedende slobeenden en een
paar wintertalingen. Ook het paartje
kleine plevieren kwam vermoedelijk tot broeden. Een fuut werd met
nestmateriaal gezien. Aan de randen broedden een paartje patrijzen,
een paartje roodborsttapuiten, vier

baltsende kemphanen

Het Broek
Vanaf begin maart pleisterden er
zeker 40 watersnippen in het moerasgedeelte tegen de Laag Heiveldse Beek. Tussen de watersnippen
bevonden zich tenminste een maar
waarschijnlijk twee bokjes. Vanaf
half maart waren er minstens drie
paartjes graspiepers aanwezig.
Op 18 maart werd de roerdomp
door Eugène van de Linden gezien.
Op 23 maart zag Huub Don om
10.30 uur in het Broek de roerdomp
opvliegen, opgeschrikt door wandelaars met een blaffende hond. De
vogel vloog ver weg, richting Valkenberg. Het was de laatste keer dat
de roerdomp gezien werd. Deze
zeldzame vogel blijkt dan maar
liefst vijf weken aanwezig te zijn
geweest.
Op 18 en 19 maart was er (net als
vorige jaren) enkele dagen een roepend paartje grutto's in 't Broek. Ze
zouden niet tot broeden komen.
Vanaf 23 maart gedurende enkele
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dagen een paartje zomertalingen op
de plas/dras. Op 24 maart waren er
zelfs twee paartjes aanwezig. Ter
plaatse waren vaak ook meerdere
wintertalingen en een mannetje pijlstaart.
Op 27 maart zongen tegen de Laag
Heiveldse Beek op enkele meters
van elkaar een rietgors en een
blauwborst. Er vlogen deze dag ook
meerdere kleine vossen.
Verderop in het broedseizoen dit
jaar weer het hele scala aan zangvogels in 't Boek: drie zingende nachtegalen, eenmaal ook in de dichte
begroeiing op de voormalige stort,
op twee plaatsen zingende blauwborsten, waarschijnlijk twee, maar
zeker een zingende kleine karekiet.
Langs het Broekpaadje zongen
spotvogels en bosrietzangers. Uiteraard ook veel fitissen, tjiftjafs en
grasmussen. Gedurende langere tijd
werd een mannetje gekraagde roodstaart te zien.
Langs de Laag Heiveldse Beek waren enkele rietgorzen present. Het
aantal paartjes roodborsttapuiten
daalde tot drie, waarschijnlijk als
gevolg van de groter wordende
houtwallen. Hiervan profiteerden
weer spotvogels, tuinfluiters en
zwartkoppen. Voorbij de slagboom
was soms een paartje kleine bonte
spechten present. Op de moeraslaagte tegen de Laag Heiveldse
Beek brachten ook drie paartjes kieviten hun jongen groot. Op 21 april
zag Jan Vermeulen een beflijster.
Verheugd konden we Johan Pals en

roerdomp

Johan Cornelissen meedelen dat een
paartje steenuilen intrek hebben genomen in een van de door hen weggehangen steenuilenkasten.
Het Merkske
Op maandag 24 maart werden er
maar liefst twee klapeksters gezien
op Wortelkolonie, nabij 't Merkske
(info Jeff Leestmans).
Op 26-4 hoorden Frank Degenaar
en Will Woestenberg maar liefst 7
zingende nachtegalen en een zingende zomertortel in de Halsche
Beemden. Op een schraallandje dat
drie jaar gelden geplagd is, ontdekten ze een breedbladige orchis.

brede
wespenorchis

Dit gehele voorjaar, tot in juni toe,
kwamen er waarnemingen binnen
van een jagend vrouwtje grauwe of
blauwe kiekendief.
In de tweede helft van april en de
eerste helft van mei was er veel
doortrek van paapjes. Tijdens één
wandeling konden tot wel 8 exx.
gezien worden.
De Mark
Op 17 maart zag Eugène van de
Linden hoog boven de Mark 15
kraanvogels naar het noorden trekken. In het Markdal zag en hoorde
Sylvia van Nes op zondagmorgen
13 april o.a. vier, mogelijk vijf, zingende blauwborsten, twee rietgorzen, verschillende graspiepers, een
groene specht, een ijsvogel en twee
koppeltjes krakeenden.
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Roofvogels en uilen
Op 15 maart ontdekte de jeugdgroep een ransuilenslaapplaats op
een speelweide langs de Slingerdreef. Er waren drie vogels aanwezig. Mogelijk was de groep tijdens
de winter nog veel groter. Goed dit
volgende winter eens te turven.
Ten zuiden van Ulicoten (10!!) en
rondom 't Broek (5!!) werden door
de steenuil inventarisatiegroepen
verrassend veel territoriumhoudende steenuiltjes geïnventariseerd.
Daarentegen was de buit ten oosten
van Baarle-Nassau minder dan andere jaren.
John van Raak zag op 20 maart, na
de historische cursus, rond half
twaalf een jagende kerkuil op de
Dassemus.
In de tweede helft van maart zag
Ad Jansen regelmatig een paartje
kekkerende haviken boven zijn huis
op de Bouwerij in Galder. Op 27
maart werden vanaf 't Broek, behalve een baltsende havik, 4 baltsende
buizerds boven landgoed Valkenberg gezien.
Op 27 maart werd zowel om 9.30
uur als om 10.45 uur een jagende
velduil waargenomen boven de
Bleeke heide.
Op 28 maart om 16.15 uur bij een
heerlijk zonnetje een fel alarmerende steenuil in 't Broek.
In 't Broek maakte een paartje torenvalken voor het tweede jaar gebruik van de opgehangen torenvalkkast.
Op het BP-takstation in Chaam zag
Christ Michielsen op 28 maart een
kerkuil op de antenne zitten.
Tot tenminste 3 april waren er nog
twee slechtvalken op de Bleeke
Heide.
Op de Strijbeekse Heide is ook dit
jaar weer een paartje boomvalken
present.
Overige vogelwaarnemingen
Stijn Leestmans telde op 30 maart
op het nieuwe natuurgebied
"Eindegoor" bij Schaluinen 19
grutto's, een witgatje, zes water-
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snippen, twee smienten, vier
krakeenden, negen slobeenden, 15
wintertalingen en 27 scholeksters.
Frie Boon deed in april en mei opmerkelijke waarnemingen in het intensieve agrarische gebied rondom
Boerenbaan, Dijksbaantje nabij het
Zand: In april veel doortrek van tapuiten. Verder broedvogels zoals
roodborsttapuit, geelgors, graspieper, boompieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart, kievit, wulp, spotvogel. In de buurt van de Herdersweg
telde hij op een relatief kleine oppervlakte maar liefst vier geelgorzen en zes veldleeuweriken. Frie
hoorde van een boer dat er steeds
meer boeren stoppen. Als gevolg
hiervan pachten loonbedrijven de
weilanden en maken er maïslanden
van. Dit is winstgevend dank zij de
Europese landbouwsubsidies. De
natuur is echter weer het slachtoffer.
Traditiegetrouw kon Fred Froger
(Strijbeek) ook dit voorjaar de
nachtegaal ("m'n eigen nachtzangertje") in zijn achtertuin verwelkomen.

vuurgoudhaantje

Op 20 april zag Raymond van Breemen een grote zilverreiger in het
Riels Laag.
Van de vennen in de Staatsbossen
(o.a. Putven) werden meerdere
paartjes broedende dodaarsjes en
kuifeenden gemeld. In de bossen
zelf zongen opvallend veel kruisbekken en vuurgoudhaantjes.
Op 18 mei hoorde Jan Vermeulen
twee zingende fluiters en een vuurgoudhaantje op landgoed de Hondsdonk bij Chaam. Ook in de bossen
grenzend aan de Regte Heide werden gedurende deze tijd enkele zingende fluiters gehoord.

Op de Blokkenweide in de bebouwde kom van Chaam hoorde Frank
Degenaar 's avonds op 26-5 een
roepende kwartel. Van kwartels is
bekend dat ze tijdens de trek op
heel ongebruikelijke plaatsen roepen. Er komen de laatste jaren nauwelijks meer waarnemingen van
braamsluipers binnen. Op 27-5
hoorde Frank Degenaar toch nog
een zingend ex. aan de Dassemussestraat in Chaam.
Op 27-5 meldde Ghislaine Mermans (Chaam) dat een paartje grauwe vliegenvangers hun intrek hadden genomen in een prefab zwaluwennest.
Reptielen en amfibieën
Will Woestenberg zag op 12 maart
een levendbarende hagedis op 't
Zand.
Op 27 maart volop roepende en parende padden in 't Broek in een afgedamde sloot naar de Laag Heiveldse Beek. Op 31 maart enkele
levendbarende hagedissen aan de
bosrand van de Alphense Bergen.
Als de verzachting van de bosrand
door SBB volgend jaar voltooid
wordt, zou het biotoop voor hagedissen hier veel beter moeten worden.
Op 31 mei zag de vlinderwerkgroep
een levendbarende hagedis en een
doodgereden hazelworm van 25 cm
langs de Heistraat (Strijbeekse Heide) in Chaam.
hazelworm

Zoogdieren
In de Staatsbossen werd in maart
een groep van zes reeën gezien en
aan de rand van de Alphense bergen
zelfs een groep van tien.
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Op 22 maart zag Johan Schaerlaeckens op een zonnige middag om
14.00 uur een jagende vleermuis
boven zijn tuin vliegen. Diezelfde
week deed Edwin van Meel een
soortgelijke waarneming: In de
Boswachterij Chaam zag Edwin om
15.00 uur gedurende een kwartier
een vleermuis boven de Leemkuilen
jagen.

levendbarende
hagedis

De Bleeke Heide heeft ook grote
aantrekkingskracht op vleermuizen.
Door meerdere waarnemers werden
tientallen dwergvleermuizen gezien
en ook een vijftal laatvliegers.
Vlinders
In het vroege voorjaar opvallend
veel waarnemingen van kleine vossen. Op 27 maart 3 exx. in 't Broek.
Wat later in het voorjaar opvallend
veel waarnemingen van landkaartjes. Door de vele zonnige dagen in
maart werden er ook veel citroentjes en witjes gezien. Wim Cornelissen zag op 28 maart een boomblauwtje. Op 14 april zag Frank Degenaar twee oranjetipjes. Op 20
april meldt Raymond van Breemen
zelfs honderden oranjetipjes op het
Riels Laag.

oranjetip

Op 31 mei deed de vlinderwerkgroep de volgende waarnemingen
langs de Heistraat (Strijbeekse Hei-

de) in Chaam: sint jakobsvlinder,
dagpauwoog, atalanta, citroenvlinder, argusvlinder, kleine vuurvlinder, distelvlinder, klein geaderd
witje, azuurwaterjuffer, watersnuffel, vuurjuffer, tengere pantserjuffer, houtpantserjuffer, viervleklibel,
platbuiklibel, smaragdlibel, venwitsnuitlibel, grote keizerlibel
Uit de mailbox
Jacques Valkenaars op 30 maart:
"De plas in het Valkenberg lijkt
zich spontaan te ontwikkelen in de
richting die de ontwerpers destijds
ongetwijfeld bedoeld hebben: een
siervijver. Twee koppels mandarijneenden en de onvermijdelijke Canadese ganzen zetten de exotische
toon, aangevuld met drie fraaie
koppeltjes kuifeenden. Een wilde
eend en meerkoet komen in dit gezelschap wat banaal over, evenals
de blauwe reiger die er een pleisterplaats heeft gevonden. Dit alles
ondanks of dankzij het feit dat er
hier zo weinig mensen van komen
genieten."
Huub Don op 2 april:
"Het mannetje IJslandse grutto was
ook vanochtend nog (tussen de regenbuien door) mooi te bewonderen
op de Bleeke Hei. Hij zat kort bij de
kijkkuil te foerageren tussen de
smienten. Je kunt hem herkennen
aan de dieprode kop, hals en borst
en de flankstreping die tot de onderstaart doorloopt. De mantel en
schouders zijn geheel bedekt met
zomerveertjes (zwart met roestbruine rand) en steken (ook op afstand)
af tegen het lichtgrijze vleugelpaneel. De snavel is relatief kort en
voor de basale helft oranje en de
rest donker (als bij grutto). Kop en
borst vertonen geen enkel wit of
streping (wenkbrauwstreep bv. is
oranje) en de rode kleur loopt op de
flanken enigszins door; dit laatste
kenmerk is echter afhankelijk van
ruistadium (in compleet zomerkleed
kunnen ook de flanken geheel rood
worden). Buik en onderstaart zijn

wit, maar hebben ook hier en daar
zwarte dwarsstreepjes. Ook de tertials zijn bedekt met zomerveertjes
(zelden bij grutto). Ook op afstand
haal je hem met goede belichting
redelijk makkelijk tussen de gewone
Grutto's uit. Kop en borst zijn donkerbruin (en niet oranjebruin zoals
bij grutto); verder steekt de donkere
mantel goed af tegen het grijze
vleugelpaneel en ook de kortere
snavel valt in directe vergelijking
met de grutto goed op."

ree

Johan Coertjens op 19-4:
"Vanmiddag een mooie waarneming vanuit mijn badkamerraam
gedaan. Op de nog kale akker naast
ons huis op de Kastelein in BaarleHertog bevond zich een beflijster.
In de Jura (Frankrijk/Zwitserland)
had ik deze lijstersoort meermaals
waargenomen. Het is daar dan ook
een gewone broedvogel.
P.S. De Nieuwsbrief van Mark &
Leij is een prachtig blad en zal in
de toekomst zeker een niet te missen
archief vormen."
Met dank aan allen die de moeite
namen hun waarnemingen door te
geven. Iedereen kan zijn waarnemingen, liefst via email, doorgeven
aan:
Johan Schaerlaeckens
Blokkenweide 18, 4861BN Chaam
Email: schaerl@concepts.nl
Tel: 0161-492046
SMS: 06-53515302
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Geen 1 april grap!
De telefoon..... mijn zus, of ik wist
wat er voor een vogel in haar voortuin zat. Nou is dat per telefoon
moeilijk voor een amateurvogelaar
als ik te beantwoorden, maar ze
had een goede beschrijving van het
exemplaar en zij zag dat dit toch
wel een vogeltje was wat je niet iedere dag in de tuin ziet scharrelen.
Om kort te gaan ze kwam naar me
toe en had een tekeningetje gemaakt met de duidelijke kenmerken
van een "draaihals"! De zeer in het
oog springende kleur en spikkels en
de slangachtige kop met aalstreep
die doorloopt tot aan zijn staart.
Enfin, ik trok de stoute schoenen
aan en verwittigde Johan Schaelaekens, die op zijn beurt zei dat dit
onmogelijk was. Eind maart is te
vroeg in het jaar voor doortrek van
draaihalzen.
Op 1 april ben ik zelf polshoogte
gaan nemen en ben een uur voor de
ramen gaan zitten met fototoestel
en telelens en jawel, daar was het
bewijs. Een prachtexemplaar dat
zich tegoed deed aan de vele mieren
die er daar over de grond en tegen
de muren kropen.

Als een halve gare ben ik naar
Johan gereden, klopte op de ramen
en zei dat hij zijn bord met eten
maar moest vergeten en meteen
mee moest komen. Hij keek me wat
argwanend aan. Probeert ze me er
toch nog op een of andere manier in
te luizen? Het was tenslotte 1 April.
Maar met mijn enthousiasme en
overredingskracht trok hij toch
maar zijn jas aan en ging mee naar
de Ginderdoorstraat.

Hij zat nog geen 10 minuten of jawel daar was hij dan. Het is dat de
stoel waar hij op zat een rugleuning
had, anders was hij er ter plaatse
achterover afgekukeld.
Het enige wat hij kon zeggen was;
Ongelooflijk, ongelooflijk..
Dus dat was voor ons de bevestiging dat we het bij het rechte eind
hadden.
Het was inderdaad een draaihals,
een vogel waar menig vogelaar
honderden kilometers voor aflegt
om die te zien te krijgen. Dit was
een verdwaald exemplaar dat waarschijnlijk even heeft bij zitten komen van een vermoeide vlucht en
zijn vogelmaagje vol heeft zitten
eten met de mieren die daar argeloos van de voojaarszon zaten te
genieten.

Ghislaine Mermans

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

Bestuurslid gezocht!
Het Algemeen Bestuur van Mark en
Leij is op zoek naar mensen die belangstelling hebben voor de functie
van bestuurslid.
Wij zoeken iemand met werklust,
inzet en enige bestuurlijke ervaring.
Hebt u interesse, neem dan kontakt
op met ons secretariaat;
mevrouw Ine Geerts-Hoogkamer
Grazenseweg 8, 4856BB Chaam
postbus 24, 4860AA Chaam
telefoon 0161-491480

Jaarvergadering
Hoewel de zomer nog moet beginnen is het bestuur al begonnen met
de voorbereidingen van de jaarvergadering. Uiteraard ontvangen alle
leden t.z.t. nog een uitnodiging
maar de datum is al bekend. Vrijdag 10 oktober om 20.00 uur zal de
vergadering worden gehouden in
Bellevue in Chaam. Noteer deze
datum alvast in uw agenda. Traditie
getrouw proberen we de formele
vergadering rond 21.00 uur te beeindigen zodat we u na een korte
pauze een leuk programma kunnen
aanbieden. U leest hierover meer in
de volgende nieuwsbrief en de uitnodiging.

Bestuur Mark en Leij
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Weekendje Viroinval
Orchideeën, waterspreeuwen en steenmarter in de
Belgische Ardennen
Een impressie van Rob Beenen, in
een gebied, eigenlijk vlakbij. De
Belgische Ardennen, op goed twee
uur rijden van Chaam. Je waant je
op vakantie! Er is genoeg te zien
en te beleven, zeker als je een
beetje "natuurminded" bent.
Bijna op de afgesproken tijd, vertrok onze minikaravaan vanuit Ulvenhout richting Belze Ardennen.
Tijdens de lunchpauze in de buurt
van Anhee, verkenden we het
mooie slingerende beekje op aanwezige flora. Sleutelbloemen, gevlekte aronskelken, herfsttijloos,
goudveil en enkele keverorchissen
stonden voor ons te pronken. Via
het spoorlijntje met een jungle van
lianen van bosrank, bereikten we
een steengroeve. Boven op de storhopen bloeiden pinksterbloemen,
althans dat dachten we. Na grondige determinatie bleek het rozetsteenkers te zijn. Een plantje dat we
nooit meer zullen vergeten!

Een koppeltje grote gele kwikstaarten liet zich op het eind van onze
tocht, prima bewonderen.
Na een route door adembenemend
mooie landschappen, arriveerden
we iets te vroeg bij onze gite in Olloy sur Viroin. Heerlijk smaakten
alle biertjes die we noodgedwongen
in de plaatselijke kroeg moesten
nuttigen. Met zoveel abdijen in de
buurt (Maredsous, Cinay en Chimay) was het wel moeilijk kiezen!

Muizen en bosuilen
's Avonds zijn we de omgeving
gaan verkennen en vonden we een
prima plek voor het neerzetten van
onze muizenvallen. ( life traps). Het
was een plaatsje waar het riviertje
de Viroin, diverse plasjes en poeltjes had gevuld….goed voor onze
water-spitsmuizen!
Laat in de avond ofwel vroeg in de
ochtend, vielen we heerlijk in slaap
met een roepende steenuil voor onze deur en in de verte ook nog een
bosuil.
De volgende dag begonnen we na
een heerlijk ontbijt met vers brood
van de plaatselijke warme bakker,
die tevens riante nestplaatsen onder
zijn luifel aan de zwaluwen bood,
aan enkele wandelingen bij Nismes.
Via een veld met honderden sleutelbloemen, kwamen we bij een glooiend grasveld waar we een moeder
veldmuis met twee jonkies goed
konden observeren.
Na een bos vol buxus struiken kwamen we op een pad tientalle levendbarende hagedissen tegen. Oranjetipjes, boswitjes, aardbeivlinders
en een koninginnepage dwarrelden
vrolijk rond ons heen.
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Op de kalkrijke grond uit het Boven
Devoon, bloeiden talloze mannetjes
orchissen. Na onze picknick vonden
we een vuursalamander.
Het beestje was helaas zo plat als
een dubbeltje, maar zijn kleurenpatroon was prima te bewonderen. 's
Avonds na het beloeren van twee
waterspreeuwen, een paartje grote
gele kwikken en een ijsvogeltje,
gingen we onze 27 life traps controleren. Op de brug zagen enkele van
ons een bunzing de rivier overzwemmen om aan de overkant zijn
nachttocht te vervolgen. Een paar
hongerige bosmuizen hadden zich
in de vallen aan de pindakaas te
goed gedaan…..helaas geen waterspitsmuis! Terug in de gite....
steenmarteralarm! Op het stationnetje aan de overkant was de marter
op jacht.
Dinsdagochtend vroeg was er in de
verte paniek in de vogelwereld. Talloze kraaien vlogen in aanvalsvlucht naar een dode berkenboomtop en jawel hoor, daar zat een oehoe!

Later, in de schemering, gingen we
dichter naar deze plek en zagen
hem of haar op enkele meters van
ons vandaan op jachttocht vertrekken. Deze dag waren we ook naar
Givet (Frankrijk) gereisd, om daar
een fort uit de eerste wereldoorlog
te gaan onderzoeken. Stinkend nieskruid, kartuizeranjers, gamander en
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natuurlijk sleutelbloemen groeiden
er massaal. Muurhagedissen genoten net als wij van het zonnetje.
Nachtegalen zongen de longen uit
hun lijf…
Tja wat wil een mens nog meer?
Weer konden we buiten picknicken,
nu tussen kikkers en alpenwatersalamanders. Op het eind van de middag zijn we op visvangst gegaan.
Vetjes, elritsen, bermpjes en rivierdonderpadden lieten zich makkelijk
vangen. Na de vijfde controle van
onze muizenvallen, bleek de bosmuis erg dominant aanwezig, onze
fel begeerde waterspitsmuis moeten
we de volgende trip maar proberen
te vangen!
Regen en de groene Ardennen
In een gigantische regenbui vertrokken we de volgende dag naar het
Foret de Nismes ofwel het bos ten
zuiden van onze gite. In de plenzende regen hebben we alle losliggende boomstronken en houtstapels
omgedraaid om de vuursalamander
te betrappen. Bosspitsmuizen begrepen van deze drukte rond hun
woning totaal niets. De vuursalamander liet zich niet zien….toch te
slecht weer? Een glibbertocht over
smalle, hobbelige voetgangerspaadjes, eindigde midden in een beekje
en dat is toch even slikken als je
daar met drie auto's staat.

Met moeite kregen we ze gedraaid
en al rokend (vermoedelijk vier
kuub bosgrond, -tig takken en wat
zoogdiertjes! in de knalpijp), konden we onze weg vervolgen.

Ons volgend doel was al in zicht.
Enkele grotten waar sommige dapperen onder ons zich plat op de
buik in lieten glijden. Een geschrokken hoefijzervleermuis die
van deze inspanning totaal niets begreep, vloog voor ze opzij.
De laatste picknick in de open Belgische lucht, met voor ons een bosje vol bloeiende salomonszegel en
boven ons een jagende zwarte
wouw, was het toetje van onze trip.
Met mooie plekjes aan de Maas en
een lekkere vette hap in een bijna
uit elkaar vallend frietkot besloten
we vier heerlijke dagen van genieten in de Belgische natuur.
Rob Beenen
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Nieuws van de Jeugdgroep
Wat heeft de Jeugdgroep de afgelopen maanden allemaal uitgespookt? En wat zijn ze nog meer
van plan?
Paddentrek
De Hommels hebben op 29 maart
het liefdesleven van onze amfibieën
bekeken. We zijn bij het zogenaamde paddenscherm in het Ulvenhoutse bos geweest. Daar werden we
opgevangen door Angenieta Nieudorp, die al jaren de paddenwerkgroep coördineert.

Omdat het nog te licht was om de
emmers langs het scherm te controleren zijn we eerst het Wolfslaarpark ingelopen. Daar trekken de
padden, kikkers en salamanders
naar toe om zich voort te planten.
Onderweg komen we verschillende
kikkers en padden tegen en krijgen
we uitleg over de verschillen tussen
een kikker en een pad en mannetjes
en vrouwtjes. Ook zien we een veel
groter vrouwtje met een klein mannetje op haar rug (een zogenaamde
amplex) het pad oversteken. Soms
dragen de vrouwtjes zo'n mannetje
enkele honderden meters mee.
Het is inmiddels donker als we even
pauzeren. Nu is het tijd om de 21
emmers langs het scherm te controleren en de aanwezige amfibieën
over te zetten. We beginnen in twee
groepen elk aan een kant en vinden
een paar padden. Het weer is niet
echt amfibie vriendelijk, te droog!

Maar toch hebben we weer een paar
exemplaren geholpen een weg over
te komen die ze anders meestal fataal wordt.

Vogeltocht
Paaszaterdag was de middag voor
onze kwakbollen en kikkers, dit
keer gingen ze samen op pad. In en
rondom het speelbos liepen we de
blauwe route en vonden onderweg
allerlei vragen over vogels. Welke
veer hoort bij welke vogel? Hoe
zien de nestkastjes van verschillende soorten eruit? Welk ei hoort er
bij de kievit en bij de pimpelmees
en welk geluid maakt een wielewaal? Allerlei vragen die her en der
te vinden waren langs de route. Helaas liep er één groepje een heel
eind om - overigens niet hun fout en moesten we ze gaan zoeken. Op
het eind waren er in het speelbos
paashazen te vinden die een lekkere
traktatie van chocolade opleverden.

Plantjes determineren
En dan de Hommels weer op 9 mei.
Knutselen voor moederdag stond op
het programma, maar het werd
bloemetjes bekijken. Na een beetje
taaie uitleg en een toch wel lastig
invulvel over de bloembouw, gingen we op zoek naar plantjes langs
de Gilzeweg. Zittend in de berm bekeken we de bladstand, het aantal
meeldraden, hauwen en hauwtjes,
met de flora van Thijsse.
Frank Degenaar hielp een beetje,
want dat is een echte florist. We determineerden de pinksterbloem (een
kruisbloemige), het fluitekruid (een
schermbloemige) en de hondsdraf
(een lipbloem). Daarna liepen we
met een omweggetje terug naar het
beginpunt. Tessie schreef een verslag over deze plantjesavond:
Tijdens de hommel-avond op vrijdag 9 mei begonnen we met een
korte uitleg over hoe je planten
moet determineren. Om te beginnen
moesten we een blad invullen met
de verschillende onderdelen van
een bloem. Ook bespraken we en-
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De volgende keer, op 20 juni, gaan
de hommels foto's maken van de
natuur.
Voor alle "grote" kinderen hebben
we het invulvel van de bloembouw
in dit blad geplaatst: weet u alle onderdelen goed te benoemen?
Groeten namens de jeugdgroep,
Karin van Dueren den Hollander

kele plantenfamilies, zoals de kruisbloemigen, lipbloemigen en de
schermbloemigen. Vervolgens gingen we met behulp van de flora van
Thijssen, de bijbel onder de plantenboeken, enkele planten determineren. Naast de vaste begeleiders
van de hommels was ook plantenexpert Frank Degenaar aanwezig
om ons te helpen met het determineren.

Het bleek best moeilijk om een
plant op naam te brengen. Via een
vragenreeks in de Flora werd je
naar de juiste plant geleid. Daarbij
moest je heel goed op alle details
letten, anders zat je al gauw bij de
verkeerde plant. Het was heel leuk.
Nadat we enkele planten hadden
gedetermineerd hebben we nog een
korte wandeling gemaakt, waarbij
Frank ons vertelde over de planten
die we onderweg tegenkwamen.
Het was een hele leuke en leerzame
avond.
Tessie Woestenberg
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Oude bossen in de Baronie van Breda
Het huidige landschap van de Baronie vertoont niet veel overeenkomst met de toestand die eeuwenlang op de zandgronden heerste.
Overal zijn de enorme heidevelden
bebost, evenals de talrijke zandverstuivingen. Hierdoor is er tegenwoordig veel meer bos dan rond
het jaar 1700 of 1300. Het bekende
Mastbos bij Ginneken werd begin
16e eeuw ingezaaid op heidegronden. Dit is dus een relatief oud bos
vergeleken met de bossen die pas
in de 18e en 19e eeuw aangelegd
zijn, zoals de meeste mastbossen in
de Baronie.
Veel ouder dan het Mastbos zijn het
Liesbos, het Ulvenhoutse Bos en
het Chaambos. Die bossen waren
eeuwenlang in bezit van de Heren
van Breda en bleven daardoor gespaard voor totale verwoesting, een
lot dat alle andere bossen in de Baronie uiteindelijk trof. Het Liesbos
ligt in de voormalige gemeente
Princenhage, het Ulvenhoutse Bos
en het Chaambos in de voormalige
gemeente Nieuw-Ginneken. Deze
drie bossen liggen allemaal op lage,
natte gronden. Dit is vooral bij het
Liesbos ook tegenwoordig nog direct te merken: na een regenperiode
zijn de paden er vrijwel onbegaanbaar door de gladde leem. De lage
ligging heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het behoud van de drie
hierna te behandelen bossen.

Insecten zoeken
Op zaterdag 17 mei was het weer
de beurt aan de kikkers en de kwakbollen. De oudste groep fietste naar
Het Broek, de kleintjes wandelden
vanaf “Ons Hol” via de kapelstraat
naar Thijskensbos.
Op jacht naar insecten. Er werden
er heel wat gevangen en gedetermineerd. Deskundige Frans Vermeer
had het er flink druk mee. Allerlei
kleurige kevers, vliegen en wantsen
werden uit de begroeiing gevist. En
na een welkome verfrissing togen
we weer huiswaarts.

Kroonblad
Kelkblad
Stamper
Stengel
Kelk

Stijl
Meeldraad
Vruchtbeginsel
Blad
Bloembodem

ijstijd
Na de laatste IJstijd, die circa
10.000 jaar geleden eindigde, kwamen vanuit het zuiden wilg en berk
de open, postglaciale vlakte veroveren. Na verloop van tijd kwam er
door het voortdurend stijgen van de
temperatuur ook ruimte voor soorten als eik, hazelaar, iep, els en lin-

de. Er ontstond een gemengd loofbos, dat 7500 jaar geleden reeds in
optima forma in ons land aanwezig
was. Wanneer die bossen door de
mens vernietigd zijn, is niet goed
bekend. In de Karolingische tijd, in
de 11e-12e eeuw met zijn sterke
bevolkingstoename, maar mogelijk
ook al in de Romeinse tijd, zullen er
grote aanslagen op de bossen gepleegd zijn. Behalve door onderzoek van stuifmeelkorrels, kan men
de aanwezigheid van de bossen ook
traceren aan de hand van toponiemen met het element lo, hout, bos,
stok of met de naam van een boomsoort.
toponiemen
Opvallend is dat een belangrijk deel
van de nederzettingsnamen in de
Baronie is samengesteld met hout:
Hulten (1293: Hoelten), Heusdenhout (1303: Hosenholt), Ulvenhout
(1311: Ulvenholti), Houtgoor
(1502: Houtgoir), Oosterhout
(1213: Osterholt), Varent (1325:
Varnt), Den Hout (1311: den Houte), het Hout (1296: de Houte) en
Wernhout (1295: Worenhout)
(Buiks, 1985, p.50). Deze nederzettingen zullen ontstaan zijn door
kappen/beweiden van een hoog, opgaand bos. Als element van een individuele veldnaam komt hout vrijwel alleen in het toponiem Elshout
voor, mogelijk een aanwijzing dat
'houten' vooral op moerassige gronden groeiden. Deze naam vinden
we in wel vijf dorpen in de Baronie.
Lo, een 'bosje op hoge zandgrond'
duidt waarschijnlijk een ander type
bos aan dan hout, meer een dun,
reeds ietwat gedegenereerd bos met
open plekken. In plaatsnamen vinden we lo terug in Baarle (1129:
Barle), Oekel (1187: Ocle), Sprundel (1297: Sprendele), Bavel (1299:

Liesbos rond 1900

Bavele), Vrachelen, Oordel, Postel,
Castelré.
Het derde en jongste woord om
bossen aan te duiden is het ons nu
nog goed bekende woord bos, een
woord dat in het Middelnederlands
vooral gebruikt werd voor struikgewas. Vanaf de 13e eeuw ging dit
woord de oudere termen hout en lo
vervangen. In middeleeuwse akten
wordt bos aangeduid als silva of
nemus. Zo hoorde bij de in de 8e
eeuw aan Willibrord geschonken
villa's meestal een silva, bijvoorbeeld bij Alphen. Een eerstvolgende vermelding van een silva vinden
we pas eeuwen later: 1236, Silvam
nostram de Cambe (Chaam), en dan
nog weer ruim 30 jaar later: silva
que vocatur Liesche. In 1280 vinden we dan voor het eerst de term
bos in plaats van silva: Verdebosch
(Voortbos) bij de Teteringsedijk in
Breda. Bos komt ook voor als element van nederzettingsnamen, zoals
in Boshoven (Alphen/Baarle) en
Eikelenbos (Baarle).
Het Liesbos
Het Liesbos ligt op de grens van
Princenhage en Etten. De bodem is
sterk leemhoudend, zodat het bos in
vroeger tijd (en ook tegenwoordig
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nog) in natte perioden moeilijk toegankelijk was. De oppervlakte bedraagt nu ongeveer 225 ha. In 1308
was de oppervlakte 50,5 bunder. Bij
het bos hoorde ook nog een hoeve
(12 bunder) heide, zodat het totaal
62,5 bunder bedroeg. De omvang
was in 1502 toegenomen tot 125 ha.
In 1619 tot een kleine 150 ha. Bekend is dat het bos in 1622 aanzienlijk werd vergroot. De oppervlakte
bedroeg toen 232 ha., iets groter
dan tegenwoordig.
In de oudst bekende akte over het
Liesbos, dBossce van Lies, uit
1308, wordt dit bos door de toenmalige heer van Breda, Raso III,
overgedragen aan het kapittel van
de Grote Kerk van Breda. Zoals gebruikelijk in dergelijke akten, wordt
geen koopsom genoemd, maar wel
de cijns die de koper jaarlijks op
moest brengen. In dit geval bedroeg
deze erfcijns 3 oude penningen
Leuvens per bunder. In 1699 moest
het kapittel aan de heer van Breda
nog 12 schellingen betalen, dat staat
althans in het cijnsboek, maar dat is
een anachronisme, want de heer van
Breda bezat toen het hele Liesbos
en het kapittel bestond toen niet
meer. Het opgegeven cijnsbedrag
zou overeenkomen met een oppervlakte van 144:3 = 48 bunder (een
schelling is 12 penningen). De in de
akte genoemde oppervlakte was 50
bunder, dus dat klopt niet helemaal.
Het kapittel gaf het Liesbos tegen
erfcijns uit aan diverse eigenaren.
In 1502 blijken diverse eigenaren
hun aandeel in het bos overgedragen te hebben aan de rentmeester
van de heer van Breda. Uiteindelijk
blijkt het hele bos weer bezit te zijn
van de heer van Breda.
In de 19e eeuw kwam het bos terecht bij prins Frederik en na diens
overlijden bij de domeinen van de
staat.
In de 15e eeuw lijkt het bos ook als
een soort 'gemeynte' te zijn gebruikt. Bij een boerderij op
Creylaer behoorde in 1415 althans

23
een recht ter grootte van 1/6 part
van het Liesbos. Dat zal wel een
recht zijn geweest op beweiding.

Het Liesbos diende in de eerste
plaats voor de houtproductie. Daarnaast was het gedurende de periode
dat het in bezit was van de heren
van Breda ook een warande: het
wild werd beschermd om later bejaagd te kunnen worden. Het hele
bos was omgeven door een wal met
een sloot opdat de dieren niet zouden ontsnappen en het vee het Liesbos niet kon beschadigen. Dat er
toch wel eens wild ontsnapte blijkt
uit een beschikking uit 1705 van de
'raad en rekeninge' (die het beheer
over de domeinen in de Baronie
had). Deze gaf de schout het recht
wilde zwijnen, herten en wild gedierte neer te schieten als het buiten
het Liesbos in het graan van de boeren werd aangetroffen. Een ordonnantie van 1520 bepaalde dat binnen het bos “niemant en sal moghen jaghen oft doen jaghen op oft
ontrent Liesbosch op eenighe herten, hinden, reeden, deynen
(damherten), wilde verckens oft ander groot wiltbraet, noch daer nae
schieten oft in eenigher maniere
vanghen ende dat op een verbeurte
van xxx carolus guldens…”
De plantengroei kan soms een indi-

catie geven over de ouderdom van
een bos. Voor het Liesbos zou men
dan kunnen denken aan de aanwezigheid van de Boswederik, een
soort die gebonden is aan oude bossen op vruchtbare grond.
Binnen het Liesbos lagen ook akkers en weilanden. Ook werd er
rogge gezaaid tussen jonge aanplant
van bomen. Als de rogge ook het
jaar daarna nog opkwam, door uitgevallen korrels, sprak men van rijselkoren. Dit stond uiteraard maar
dun en bracht weinig op.
Vanaf de 18e eeuw zijn er over het
bomenbestand in het Liesbos veel
gegevens beschikbaar. We weten in
welke perken eiken, beuken en essen stonden en hoe oud de bomen
waren. Boomsoorten als tamme
kastanje, populieren, elzen en wilgen worden veel minder genoemd.
In een overzicht van 1819 worden
als oudste bomen eiken genoemd in
het perk Den Nieuwen Akker, die
dateerden uit 1740 en dus bijna 8o
jaar oud waren. Echte woudreuzen
waren dus niet te vinden in het
Liesbos van die tijd.
Behalve opgaand bos was er ook
veel schaarhout, dat meestal elke
zeven jaar gekapt werd. Dit hout
kon worden gebruikt voor de winning van run (de in het voorjaar afgeschilde schors), voor boerengeriefhout en voor de mutsaard
(takkenbossen). In de 18e eeuw
werden veel nieuwe bossen aangeplant of gezaaid op heidevelden en
ook wel op slechte akkers.
De naam Liesbos verwijst naar de
ligging van het bos nabij het gehucht Lies. Enkele oude namen
voor delen van het Liesbos zijn:
Noytkensbos en tVorste Bosch
(1502) en de Sceydinghe vant Liesbosch (1530). Noytke is een verkleinwoord van Nout, betrekking
hebbend op Nout Hey, die het bos
van het kapittel van Breda huurde.
Vorste en sceydinghe verwijzen
naar een ligging nabij de grens van
het Liesbos.
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Opmerkelijk is dat vrijwel alle wegen in het Liesbos in 1819 als dreef
worden aangeduid. VeeI namen zijn
helder: de Drie Dreeven, Toorn
Dreef, Nieuwe Dreef, Ettens Dreefke en Huys Dreef (het boswachtershuis). De Qualster Dreef is genoemd naar de lijsterbes (kwalster)
en de Asch Dreef mogelijk naar begroeiing met essen. De Schooneboomsdreef dankt haar naam waarschijnlijk aan de mooie opgaande
bomen en de Morteldreef lag bij het
perk de Mortel.
Om het vee uit het bos en het wild
erin te houden stonden aan het uiteinde van de dreven hekken, hier
vekens genoemd. De namen van de
perken zijn in veel gevallen eenvoudig te verklaren: den Bremt
(plaats waar brem of bramen groeien), de Mortel, Groote en Kleyne
Rijgerij, Huiscavel, Kerkeheiken,
Schooneboomsperk, Nieuwen Akker, de Geer, den Prinsenakker, de
Veldekens en het Koeiengat.
De boswachter moest vooral vee en
stropers uit het bos houden. Tegen
het drijven van vee in de bossen
van de heer van Breda werden geregeld plakkaten uitgevaardigd. In
1565 wordt een boete gesteld van
11 stuivers op het drijven van een
“peert, koye, verre, rundt oft veulen
in die bossen en voor een calf ende
vercken 3 stuivers”, terwijl de boete
voor een “schaep, oye oft lam” een
oort (stuiver) bedroeg,. Was men zo
brutaal om de dieren bij nacht in het
bos te drijven, dan was de boete
dubbel zo hoog. Als iemand de wallen rondom de bossen beschadigde
of de vekens kapotmaakte volgde
een boete van 20 stuivers. Bij nacht
het dubbele.
Het Ulvenhoutse bos
Ten oosten van Ulvenhout ligt het
Ulvenhoutse bos, op de grens met
Bavel tegen de Bavelseley. De bodem bestaat uit sterk lemig fijn
zand en beekafzettingen.
Het bos is evenals het Liesbos voor
een groot deel moerassig en in tij-
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den van zware regenval moeilijk
toegankelijk.
In 1575 had het bos een oppervlakte
van 90 bunder (117 ha), terwijl het
aangrenzende Annabos toen ongeveer 25 bunder besloeg. In 1745
was het oppervlak gestegen tot 148
bunder, terwijl het in het begin van
de 19e eeuw 122 bunder mat.
Waarschijnlijk is de heer van Breda
eeuwenlang de enige bezitter van
het bos geweest. In 1422 wordt in
een rekening melding gemaakt van
runderen die op Ulvenschot geweid
werden. Ulvenschot is de oude
naam voor het Ulvenhoutse bos. In
1570 spreekt men over “het bossche
van Ulverschot thans Ulvenhout”.
De elementen hout en schot wisselen elkaar wel vaker af. Leyescot
tegenover Lieshout en Asscot tegen
Aschhout.

witte rapunzel

In 1928 is een overzicht van de
plantengroei in het Ulvenhoutse bos
gemaakt (Fabius). In het bos kwamen allerlei bijjzondere soorten
voor, zoals beenbreek, moeraswolfsklauw, witte rapunzel, moerashertshooi, gevlekte orchis, gele
dovenetel, voorjaarszonnebloem,
gulden boterbloem, slanke sleutelbloem, moenchia, eenbes en knikkend Nagelkruid. De laatste twee
soorten wijzen op een oud bos. Het
knikkend nagelkruid kwam bijvoorbeeld ook voor in het in 1871 gerooide, laatste oerbos van Neder-

land: het Beekbergerwoud.
Van het dierenleven weten we veel
minder. AIleen enkele namen in het
Ulvenhoutse bos herinneren nog
aan het voorkomen van bijvoorbeeld wolven en vossen: het Wolfsgat en het Vossenhol. Het Kranelaar
zal slaan op het verblijf van kraanvogels.
In het Ulvenhoutse bos werden
vooral eiken gezaaid, maar ook andere boomsoorten als grove den,
wilg, es en berk kwamen voor. Een
groot deel was eeuwenlang schaarhout en werd dus om de 7 jaar geboscht. In het bos stonden in 1819
niet veel oude bomen, de oudste
waren maar ongeveer 30 jaar oud.
Jaarlijks werd schaarhout en
mustaard verpacht aan de boeren uit
de omgeving.
In 1819 werden alle perken van het
Ulvenhoutse bos beschreven voor
wat betreft de soorten, ouderdom
enz. Naar planten zijn genoemd: het
Eykeperk, Bundberg en Heyberg.
Bunt is in de Baronie de naam voor
pijpestrootje: dit gras werd wel gebruikt als dakbedekking. Terreinnamen zijn: de Donk, het Moerken,
Moerkens Laagte, den Driehoek,
den Ouden Dijk en het Heiveld.
Dan waren er nog de Koeweide,
Boschbeemd, Groote Kavel, Beense
Bosch, Stormberg en het Vinkenslag. Beense Bosch en Stormberg
bevatten waarscbijnlijk persoonsnamen. De wegen werden, evenals in
het Liesbos, met dreef aangeduid.
Men kende er de Huisdreef
(boswachtershuis), de Nieuwe
Dreef, het Donkdreelje, het Wolfslaardreefje, het Framboosedreefje,
het Oud- en Nieuw Strikkendreefje
en het Bavelsdreefje.
De boswachters van het Ulvenhoutse bos hadden ook het beheer over
het Annabos, Chaambos, Oud Hof
(bij de Prinsenboeve te Ulvenhout)
en het Lijndonksbos, allemaal bossen die in het bezit van de heer van
Breda waren en in de omgeving van
Ulvenhout lagen.

Mark & Leij Nieuwsbrief
Het Chaambos
Dit bos (niet te verwarren met de
jongere Chaamse Bossen tussen
Gilze en Chaam) ligt in het zuiden
van de voormalige gemeente Nieuw
Ginneken tegen Gilze aan, in de
richting van Chaam. Gilze ligt hier
als een wig tussen Chaam en Ginneken.
De bodem bestaat uit beekbezinking en sterk lemig fijn zand. De
hoogteverschilen in het Chaambos
zijn aanzienlijk. In het zuidelijk
deel, waar een zijtakje van de
Chaamse Beek stroomt, is de bodem enkele meters lager dan meer
naar het noorden.
In 1236 wordt het Chaambos voor
het eerst vermeld. Het blijkt dan in
het bezit te zijn van de abdij Thorn:
“silvam nostram de Cambe que silva beate Marie dicitur situa in parrochiam de Gilse”. Het wordt dan
dus het Heilige Mariabos genoemd,
naar de patrones van de abdij. De
abdij draagt het in erfpacht over aan
het toen nog jonge klooster Tongerlo, waarschijnlijk om het te vrijwaren van aanspraken door de heer
van Breda, die er in 1238 begerig
zijn oog op had laten vallen. In een
oorkonde van 1238 werd namelijk
bepaald dat op de houtwas van het

25

26

Mark & Leij Nieuwsbrief

Hoge woningnood

bos niemand, ook niet de heer van
Breda, rechten kon doen gelden. Op
nog onopgehelderde wijze moet het
bos toch in bezit van de heren van
Breda zijn gekomen.
Over de begroeiing en de dierenwereld in dit bos zijn zeer weinig gegevens bekend. Aan de hand van de
naam Varkensbos zou men de aanwezigheid van wilde varkens kunnen afleiden. De plantenwereld zal
vroeger ongetwijfeld zeer soortenrijk geweest zijn, gezien de landschappelijke afwisseling van het

gebied. In het vochtige dal zullen
soorten als witte rapunzel, slanke
sleutelbloem en andere bosplanten
als genoemd bij het Ulvenhoutse
bos een plaats gevonden hebben.
Het grootste gedeelte van dit bos
bestond uit schaarhout. In de twee-

de helft van de 18e eeuw werden
jaarlijks diverse kavels verpacht aan
de meest biedende.
Als perken van het Chaambos worden rond 1750 genoemd Den Leegen Cavel, de Middelste Leegt, De
Voorste en Achterste Heyberg en
de Leege Leegt.
Christ Buiks
Dit artikel verscheen eerder in het
Historisch Geografisch Tijdschrift.

Door sloop van oude huizen en gebouwen, van oude schuren en fabrieksschoorstenen verdwijnen
steeds meer broedplaatsen voor
zwaluwen en schuilplaatsen van
vleermuizen. Veranderingen in
bouwstijl, verbeterde bouwmaterialen en bouwconstructies maken het
voor deze vogels en zoogdieren
steeds moeilijker om nieuwe, geschikte plaatsen te vinden waar zij
hun jongen kunnen grootbrengen.
Gierzwaluwen en vleermuizen zijn
beide insekteneters. Voor hun eigen levensonderhoud en voor het
grootbrengen van hun jongen vangen ze ontelbaar veel insekten.

Gierzwaluwen
De hierboven in het kort beschreven ontwikkeling betekent dat bijvoorbeeld de gierzwaluwen mogelijk gaan verdwijnen uit onze steden
en dorpen. Door broedholten in gebouwen te creëren kan dit worden
voorkomen. Het zijn vaak eenvoudige aanpassingen die, mits ze op
de juiste manier worden aangebracht, gierzwaluwen goede en veilige broedplaatsen bieden.

Gierzwaluwen zijn oorspronkelijk
rotsbewoners die hun nesten in kieren en spleten van rotswanden en
kliffen maken. In ons land zonder
rotsen zullen de gierzwaluwen zich
pas in grotere aantallen hebben gevestigd toen de eerste stenen gebouwen verrezen in de tijd van de Romeinse overheersing. Tempels,
woon- en badhuizen zijn waarschijnlijk de eerste kunstmatige rotsen geweest waarin de gierzwaluwen in dit vlakke land een nest
bouwden. De kastelen daarna en later de versterkte steden vergrootten
de broedmogelijkheden. En zo werden rotsbewoners stadsbewoners en
legden daarmee hun lot in handen
van de mensen.
Nesttrouw
Als zich eenmaal een gierzwaluw
heeft gevestigd dan keert dezelfde
vogel jaar na jaar terug naar het
nest dat hij het jaar ervoor achterliet. Tientallen, maar misschien
zelfs honderden jaren blijven de
nesten bezet door opeenvolgende
generaties gierzwaluwen. Als bewoners van rotsen konden zij zich
dat permiteren, bij terugkeer van
hun winterkwartieren in Afrika
stond die rots er nog steeds. Maar
wie rotsvast vertrouwen heeft in
mensen, komt soms bedrogen uit.
Huizen worden verbouwd, gebouwen gesloopt en binnensteden veranderen. Wanneer het nest bij terugkeer uit Afrika is verdwenen lijken de vogels totaal ontredderd.
Hun plaatstrouw wordt dan hun
handicap. Steeds blijven ze weer
aanvliegen op de plaats van het verdwenen nest, soms jaren achtereen.
Ze lijken het vermogen te missen
om snel naar een andere nestplaats
om te zien of ze zijn dat vermogen
in de loop van de evolutie mogelijk
helemaal kwijtgeraakt.

Nieuwe nestmogelijkheden
De natuurlijke nestplaatsen voor
gierzwaluwen nemen in hoog tempo af. De recht-toe-recht-aan bouwstijlen, zonder inhammen of uitsteeksels, met spiegelende glaspuien, betonelementen en kunststof panelen bieden deze prachtige vogels
nauwelijks nog nieuwe nestgelegenheid. Ook het intensievere onderhoud en de isolatiemogelijkheden sluiten de vogels meer en meer
buiten. Het is echter gebleken dat
gierzwaluwen gebruik maken van
kunstnesten. Door gebouwen van
speciaal voor de gierzwaluwen ontworpen kunstnesten te voorzien,
kunnen we deze vogels behouden in
onze steden en dorpen.
Er zijn vier soorten kunstnesten. De
keuze zal worden bepaald door de
mogelijkheden en de architectuur
van het gebouw. Duurzame nestgelegenheid heeft daarbij uiteraard de
voorkeur.
Neststenen
Neststenen zijn holle bouwelementen die voorzien zijn van een in/
uitvliegopening om de zwaluwen
nestgelegenheid te bieden. Nestste-
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nen zijn de meest duurzame broedplaatsen en verdienen daarom de
voorkeur boven andere mogelijkheden. Blinde monotome zijkanten
van gebouwen, vaak op het noorden
georiënteerd, vormen de ideale gevels voor gierzwaluwbroedplaatsen.
Decoratief ingemetselde neststenen
kunnen deze gevels een extra nuttige functie en architectonische meerwaarde geven. Gierzwaluwen besmeuren de gevels niet en geven
geen overlast.
Geïntegreerde nestgelegenheid
Geïntegreerde nestgelegenheid is
broedruimte in bestaande loze ruimten van gebouwen die toegankelijk
worden gemaakt voor gierzwaluwen. Als deze ruimten veilig en
groot genoeg zijn en niet te warm
worden, kan men op een goedkope,
eenvoudige manier nestplaatsen
maken. In feite is dit de oervorm
van nestelen in gebouwen: loze
ruimten die door de vogels bij toeval worden ontdekt en bezet. Het
verschil is dat deze loze ruimten nu
bewust toegankelijk worden gemaakt voor gierzwaluwen.
Gierzwaluw dakpannen
Speciale gierzwaluwdakpannen verschaffen de zwaluwen toegang tot
de ruimte onder de pannen. De gierzwaluwpan is slechts de toegang tot
de ruimte onder de pannen, het dakbeschot. Het eigenlijke nest maakt
de gierzwaluw (uit veiligheid?) op
enige afstand van de gierzwaluwpan in de kruising van panlat en
daktengel. Gierzwaluwpannen zijn
alleen toepasbaar op schuine daken
van 45° of steiler op het noorden en
noordoosten. Op andere plaatsen
loopt de temparatuur gemakkelijk
op tot waarden die de vogels fataal
kunnen worden.
Gierzwaluwnestkasten
De 4e kunstmatige nestgelegenheid
is de nestkast. De vorm en maten
moeten zijn aangepast aan de lichaamsbouw en de broedeisen van
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de gierzwaluw. De kasten moeten
zodanig worden opgehangen dat de
vogels een vrije aan/afvliegroute
hebben. Het best hangt men ze onder overstekende dakranden op een
hoogte van minimaal 3 meter. Bovendien moet er schaduw zijn, zeker tussen 10.00 - 18.00 uur.
Informatie
Indien u meer informatie wenst
over het bouwen voor gierzwaluwen kunt u informatie krijgen bij:
Gierzwaluwbescherming
Nederland
Zundertseweg 84
4707PB Roosendaal
telefoon 0165-535810
Grote delen van deze tekst zijn met
toestemming overgenomen uit de
brochure "Bouwen voor Gierzwaluwen" van M. Mourmans-Leiders.

Vleermuizen
Voor vleermuizen geldt ook het bovenstaande verhaal. Ook vleermuizen zijn voor een deel afhankelijk
van de ruimte die hun door mensen
wordt geboden in hun huizen.
Spouwmuren, zolders, schoorstenen
en andere plaatsen bieden vleermuizen onderdak en mogelijkheden om
hun jongen groot te brengen. Vaak
zullen vleermuizen gebruik maken
van de nestgelegenheid die is uitgespaard voor gierzwaluwen. Maar
vleermuizen kunnen vaak nog gemakkelijker worden geholpen dan
gierzwaluwen. Een opengewerkte
stootvoeg is meestal groot genoeg
om deze kleine zoogdieren toegang

te geven tot
de
spouwmuur. Isolatie kan daarbij overigens
wel een probleem zijn.
Net als bij
gierzwaluwen kan met
met betrekkelijk eenvoudige
maatregelen
loze ruimten
toegankelijk
maken voor
vleermuizen.
Als
vleermuizen zich
eenmaal hebben gevestigd dan blijven zij ook
vaak decennia lang trouw aan die plaats.
Vleermuizenkasten
Er zijn speciaal voor vleermuizen
ontworpen nestkasten die zowel
dienen voor onderdak als voor het
groot brengen van jongen. Een
groot verschil met de zwaluwkasten
is de plaats waar de kast moet worden opgehangen. Moeten de kasten
voor zwaluwen schaduwrijk worden opgehangen, vleermuizen daarentegen houden van warmte, zeker
als de kasten worden gebruikt als
kraamkamer. De kasten moeten ook
worden opgehangen op een manier
dat de vleermuizen een vrije aanvliegroute hebben, de kasten moeten ook voldoende hoog worden opgehangen. De binnenkant van de
kast moet enigzins opgeruwd worden om de vleermuizen houvast te
bieden. In rust hangen ze immers
aan hun pootjes met de kop naar beneden. Vleermuizenkasten zijn onder andere verkrijgbaar bij het vogelopvangcentrum in Zundert.
Will Woestenberg
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuuren cultuurhistorische waarden van het landschap in en
rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
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