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Natuurlijk
Alphen-Chaam???
Nadat het geplande overleg van 3 april dit voorjaar door de gemeente was
afgezegd, vond dan op dinsdag 3 juni j.l. eindelijk het overleg plaats met de
gemeente Alphen-Chaam. Mark en Leij leverde voor dit overleg de voorzitter.
Namens de gemeente waren wethouder Ton Huijben en de ambtenaren
Theo Schneijdenberg, Martin Moelands en Johan Vriezekolk aanwezig.
Mark en Leij was vertegenwoordigd met de voltallige werkgroep Externe
Contacten: Sjoerd Borst (notulist), Fred Froger, Johan Schaerlaeckens,
Jacques Valkenaars, Will Woestenberg (voorzitter), Frank Degenaar,
John van Raak en Wim Cornelissen.

doodshoofdvlinder

Natuuragenda
oktober
2, do 20:00 groen café
5, zo 9:30 wandeling Chaam
10, vr 20:00 jaarvergadering en
lezing Chaams Hoen
12, zo 9:30 wandeling Baarle
18, za 13:45 Jeugdgroep
kikkers / kwakbollen
31, vr 19:00 Jeugdgroep hommels
november
2, zo 9:30
6, do 20:00
9, zo 9:30
14, vr 20:00

wandeling Chaam
groen café
wandeling Baarle
lezing historie
Drunense Duinen
22, za 13:45 Jeugdgroep
kikkers / kwakbollen
23, zo 9:30 excursie Drunen

december
4, do 20:00
7, zo 9:30
12, vr 19:00
12, vr 20:00
14, zo 9:30
20, za 13:45
Geen voltallig college
De uitgebreide vertegenwoordiging namens Mark en Leij toont het belang
dat wij als natuurvereniging hechten aan dit overleg. De voorzitter vermoedt
dat dit niet geldt voor de gemeente en spreekt hierover zijn bezorgdheid uit.
Ondanks dat Mark en Leij bij het College had aangedrongen om voltallig bij
het overleg aanwezig te zijn, ontbreken burgemeester Van Campenhout en
wethouder De Jong. Voordat de vergadering aanvangt wil Mark en Leij
daarom weten of zij door de gemeente wel als een volwaardige gesprekspart-

januari
4, zo 9:30
8, do 20:00
9, vr 20:00
11, zo 9:30
16, vr 19:00
24, za 13:45

groen café
wandeling Chaam
Jeugdgroep hommels
lezing Mark & Vliet
wandeling Baarle
Jeugdgroep
kikkers / kwakbollen
wandeling Chaam
groen café
ledenavond & quiz
wandeling Baarle
Jeugdgroep hommels
Jeugdgroep
kikkers / kwakbollen

ner wordt gezien en of de gemeente
rekening wil gaan houden met de
standpunten die Mark en Leij heeft
aangaande het buitengebied of dat
de gemeente gaat voor de totale
economisering van het buitengebied. Het niet nakomen van afspraken en toezeggingen en slechte
communicatie de laatste tijd werken
een verloedering van het buitengebied in de hand, die we als vereniging niet langer kunnen accepteren.
Ton Huijben geeft aan dat alle verantwoordelijke mensen binnen de
gemeente aanwezig zijn en dat
daaruit geconcludeerd moet worden
dat de gemeente het overleg wel
degelijk serieus neemt. Ten aanzien
van de standpunten van Mark en
Leij heeft de gemeente volgens
Huijben altijd getracht hiermee rekening te houden. Ze moeten evenwel binnen het politieke programma
van de gemeente vallen en ze moeten passen binnen de bedrijfsvoering en de dagelijkse realiteit.
De wethouder is van mening dat
sinds de herindeling altijd sprake is
geweest van positief overleg maar
dat er een overvloed aan afspraken
met Mark en Leij ligt. Hij mist hierbij een duidelijke prioritering van
de gemaakte afspraken. Daarnaast
heeft de gemeente te maken met
een verminderde haalbaarheid als
gevolg van personele en financiële
beperkingen.
Uitgebreide agenda
Ondanks de uitgebreide agenda
wordt er verder gesproken over de
recente miscommunicatie tussen de
gemeente en Mark en Leij. Johan
Schaerlaeckens is van mening dat
er in het verleden inderdaad altijd
constructief is overlegd. Hij geeft
een gedetailleerde samenvatting
van de vragen die Mark en Leij dit
voorjaar heeft gesteld over het onderwerp boomteelt. Niet één keer
heeft de gemeente de moeite genomen om deze vragen te beantwoorden. Bovendien vraagt Mark en Leij
al zes jaar aandacht voor dit onder-
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werp. Het moet dan toch voor de
gemeente duidelijk zijn dat dit een
onderwerp is waaraan de natuurvereniging veel waarde hecht. Over
prioritering gesproken! Het is voor
Mark en Leij derhalve triest om te
constateren dat briesende mensen in
enkele dagen meer voor elkaar krijgen en dat het gemeentelijk apparaat daarvoor sneller en harder in
beweging komt dan het de grootste
vereniging van Alphen-Chaam
sinds haar oprichting is gelukt.
De structurele weigering van de gemeente om op onze vragen in te
gaan is voor de vereniging aanleiding geweest om haar medewerking
aan de boomplantdag op te zeggen.
De gemeente biedt voor de zoveelste keer haar excuses aan voor de
gang van zaken, maar deze woorden klinken onderhand een beetje
hol.

Gebakken lucht
Wat ook steekt bij Mark en Leij is
het feit dat de gemeente zich op dit
moment verschuilt achter een gebrek aan personeel en financiële
middelen en aan de overvloed aan
afspraken die er met Mark en Leij
gemaakt zijn, waardoor men door
de bomen het bos niet meer ziet.
Verder worden volgens de gemeente te veel verschillende personen
benaderd wanneer er in het buitengebied zaken gebeuren die tegen de
regels zijn. Mark en Leij herinnert
de gemeente aan de toezeggingen
die Theo Schneijdenberg in 2001
deed om een project boomteelt van
de grond te tillen, en van wethouder
Huijben die een breed platform van
alle maatschappelijke geledingen
beloofde in te stellen om via structureel integraal overleg met alle
maatschappelijke groeperingen lo-

pende problemen in het buitengebied voor te blijven. Beide afspraken zijn tot op heden niets anders
dan gebakken lucht gebleken.

Bestemmingsplan Buitengebied
en het nieuwe dualisme
Mark en Leij wil graag van de gemeente weten hoe zij zich gaat opstellen ten opzichte van kwetsbare
gebieden. Zo maakt Mark en Leij
zich o.a. zorgen om intensieve recreatievormen nabij kwetsbare natuurgebieden buiten de Recreatieve
Driehoek. Mark en Leij is indertijd
akkoord gegaan met de Recreatieve
Driehoek om zo kwetsbare gebieden te vrijwaren van intensieve vormen van recreatie. Ook wil Mark en
Leij weten waarom de gemeente het
landbouwintensiveringsgebied veel
groter heeft gemaakt dan het voorstel van de provincie, zonder goede
onderbouwing van de behoefte hieraan. Wethouder Huijben geeft aan
dat het standpunt van de gemeenteraad is dat meer economische dynamiek in het buitengebied wenselijk
is. Het college dient dit standpunt
uit te voeren.
Dit is één van de effecten van het
duale politieke proces binnen de
gemeente. De raad bepaalt het beleid. Daarnaast maakt de landbouw
een autonome ontwikkeling door,
waarbij alle mogelijkheden worden
aangewend om een rendabele bedrijfsvoering te bewerkstelligen. In
het buitengebied spelen de Recon-
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structie en het Provinciaal Streekplan daarbij een rol en staat het Bestemmingsplan zaken al dan niet
toe. De vraag uit de markt zal bepalend zijn voor wat er economisch
haalbaar en rendabel is.
Mark en Leij is van mening dat het
Bestemmingsplan Buitengebied en
de StructuurvisiePlus in goed democratisch overleg tot stand zijn
gekomen. In deze beleidsplannen
worden de waarden en functies van
het groene buitengebied omschreven, bestemd en zonodig beschermd. Het is de taak van de gemeente haar beleid in de geest van
deze plannen af te stemmen en zo
nodig handhavend op te treden en
niet alleen maar de economische
aspecten uit de aanstaande Reconstructie te implementeren. Mark en
Leij vindt het wat te gemakkelijk
van de wethouder dat hij zich verschuilt achter het dualisme en het
gebrek aan mankracht. Was het immers niet de steeds terugkerende
slogan van wethouder Huijben dat
functies duurzaam weggezet moeten worden. Dit moet dan niet alleen voor economische functies gelden maar ook voor waarden betreffende natuur, milieu en landschap.
Door het toestaan van ongewenste
ontwikkelingen zoals monstrueuze
bouwwerken, een varkensoverslagbedrijf, intensieve vormen van recreatie tegen natuurgebieden en
zeer intensieve vormen van landbouw zonder aanlegvergunning in
kwetsbare gebieden, doet dit gemeentebestuur de inspanningen van
allerlei andere instanties voor een
leefbaar buitengebied voor een belangrijk deel te niet.
Economische winst op korte termijn
zal op lange termijn, ook in economisch opzicht, desastreus zijn voor
ons buitengebied. Alphen-Chaam
verspeelt hierbij volkomen het recht
zich een groene gemeente te noemen. Alphen-Chaam voert hiermee
hetzelfde beleid als Baarle-Nassau.
Het is niet voor niets dat gedeputeerde Lambert Verheijen zich on-
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langs liet ontvallen dat verschillende gemeentes binnen de Baronie het
zorgenkind zijn binnen het Reconstructieproces in Noord-Brabant.
Intern beraad
Voor Mark en Leij betekent dit dat
zij met de verkeerde mensen aan
tafel zat en dat het standpunt van
Mark en Leij aan de commissies
van de politieke partijen en de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Mark en Leij heeft altijd door
middel van overleg geprobeerd haar
standpunten overtuigend neer te
zetten.
Met de huidige opstelling dwingt de
gemeente Mark en Leij in een rol
om de gemeente vooortaan juridisch te volgen, een rol die Mark en
Leij zeker niet ambieert.

Het heeft geen zin het overleg voort
te zetten en Mark en Leij stelt voor
dat zij zich eerst intern zal beraden
voordat er verder overleg plaatsvindt.
Tenslotte
Theo Schneijdenberg geeft nog wel
aan dat hij hoopt dat het ambtelijk
overleg zal worden voortgezet.
Wethouder Huijben verklaart dat
het ambtelijk apparaat voor lopende
zaken bereikbaar blijft voor Mark
en Leij. Theo Schneijdenberg zal
als contactpersoon voor Mark en
Leij beschikbaar zijn. Voor uitvoerende zaken is Johan Vriezekolk de
te benaderen persoon. Will Woestenberg en Johan Schaerlaeckens
zullen namens Mark en Leij het
aanspreekpunt zijn.
Bestuur Mark en Leij

Van de
voorzitter
Tijdens een wandeling dit voorjaar
deed één van onze leden de suggestie om als voorzitter een column te
schrijven in iedere nieuwsbrief.
Het is een mooie gelegenheid om
een aantal zaken onder de aandacht van de leden te brengen.
In deze eerste editie wil ik mijn bezorgdheid uiten over de doorstroming bij het bestuur en voor andere
functies binnen Mark en Leij. Het
valt niet mee om nieuwe bestuursleden te werven ondanks het feit dat
onze vereniging uit ± 625 leden bestaat. Ik vermoed dat de angst voor
drukke werkzaamheden hier debet
aan is. Naast de jaarvergadering
vergadert het algemeen bestuur
slechts 5 x per jaar. De vele zaken
die de bestuursleden uitvoeren gebeuren via de mail en de telefoon
en kunnen thuis worden afgewerkt.
De samenhorigheid binnen het bestuur is erg groot en nieuwe leden
worden goed ingewerkt en waar nodig begeleid. Ervaring als bestuurslid is geen vereiste, enthousiasme
des te meer.
Ook voor de werkgroepen is de gewenste doorstroming er niet. De vogelwerkgroep zit al ruim een jaar
zonder coördinator en ook enkele
andere werkgroepcoördinatoren
hebben aangegeven dat zij na jaren
graag het stokje willen overgeven
aan een opvolger. Ook hier geldt
dat ervaring niet echt gewenst is en
dat de tijd die ermee gemoeid is eigenlijk best meevalt.
Als u iets meer wil betekenen voor
Mark en Leij neem dan gerust een
keertje contact op met een van de
bestuursleden om een en ander eens
te bepraten.
Will Woestenberg
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‘t Merkske weer toegankelijk voor vissen
Het wachten is op de kopvoorn en
kleine modderkruiper. Voor beide
laatstgenoemde Rode Lijstsoorten
(zeldzame soort en recent nog waargenomen) is door de aanleg van de
vistrap het leefgebied uitgebreid.
Uit de boventallige aanwezigheid
van weidebeekjuffers en Gammarus
(vlokreeftjes) blijkt dat het bewegende water meer leven aantrekt dat
zeldzaam is, maar wel kenmerkend
voor laaglandbeken zoals 't Merkske.

Recentelijk heeft het waterschap
Mark en Weerijs de meetstuw in 't
Merkske nabij de Steenenbrug te
Castelré vervangen door een vistrap.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door medefinanciering uit
het EOGFL, afdeling Garantie.
De meetstuw was een grote belemmering voor vissen om stroomopwaarts te zwemmen. Door de aanleg van de vistrap, die uit zeven treden bestaat, kunnen vissen het verval ter plaatse van de voormalige
meetstuw in kleine sprongetjes
overbruggen.

kleine modderkruiper

Op die manier is vismigratie naar
de bovenloop van 't Merkske weer
mogelijk, waarbij de hoeveelheid
water middels nieuwe sensoren gemeten kan blijven worden.

kopvoorn

De verwachting is dat de vistrap de
visstand in 't Merkske ten goede zal
komen, omdat vissen zich vaak in
bovenlopen van beken voortplanten. Tijdens een recent gehouden
steekproef zijn al grondels en bermpjes tussen de trappen gevangen; dit
bewijst dat de vistrap werkt.

Aan weerszijden van de vistrap zijn
keien geplaatst ter bescherming van
de bodem en oever. Op die manier
worden vissen als het ware naar de
doorstroomopening geleid. Doordat
de waterbodem een gering verloop
heeft en holtes bezit met lage
stroomsnelheden, kunnen traag- en
snelzwemmende vissen de vistrap
passeren.

vlokreeftje

Op deze manier dragen waterschap
Mark en Weerijs en EOGFL bij aan
het herstel van beken. Hiermee
wordt invulling gegeven aan de
functie viswater, die de provincie
Noord-Brabant heeft toegekend aan
't Merkske. Het waterschap Mark en
Weerijs streeft er naar ook op andere plaatsen in het beheersgebied bestaande stuwen vispasseerbaar te
maken door de aanleg van vistrappen.
Mark en Weerijs
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Over distels en de distelverordening
In de Mark en Leij Nieuwsbrief
van maart 2003 schreef ik over
hop en de Hopwet. Een andere
plant die er de oorzaak van is dat
er speciale regelgeving voor gemaakt is, is de distel. Was het doel
van de Hopwet om de hop zuiver te
houden voor het gebruik bij de
conservering van bier, de Distelverordening is ervoor gemaakt om
te bereiken dat distels, voordat deze
in bloei komen, worden gemaaid
om vermeerdering te voorkomen.
Uiterlijk
Met name de akkerdistel (Cirsium
arvense), een overblijvende plant,
komt vaak in grote groepen voor als
niet gewenst kruid op en naast akkers en stortplaatsen. We vinden de
distel ook op andere vruchtbare
plaatsen, bijvoorbeeld in tuinen,
langs bermen en op dijken. De plant
wordt ca. 1 m hoog en heeft talrijke
bloemkopjes en bladeren met stekelige tanden. De bladeren zijn lancetvormig in omtrek maar meestal
diep en golvend gelobd, glad of wit
spinnewebachtig aan de onderzijde
stengelomvattend en iets aflopend,
zodat de stengel wat geribbeld
wordt. De bladranden zijn zeer stekelig.
Bloemen
De bloeitijd situeert zich in de periode juni - september. De akkerdistel
is een composiet: De bloemen zijn
dus in hoofdjes verenigd. Deze zijn
op hun beurt gegroepeerd in een
eindstandige tuilvormige pluim. De
hoofdjes met purperkleurige gestekelde, dicht aangedrukte en spinnewebachtig behaarde omwindselblaadjes bevatten talrijke bloempjes. De bloempjes zijn zacht lilakleurig en verspreiden een heerlijke geur. De aangelokte insecten
vinden een rijk voorziene tafel.

Onder in de bloemkroon wordt
overvloedig nectar gevormd, zodat
de lange kroonbuis zo hoog gevuld
wordt dat ook insecten met korte
tong aan het zoete nat geraken. De
voornaamste bezoekers zijn verschillende hommelsoorten en bijen
die ook het stuifmeel op prijs stellen en als voornaamste bestuivers
fungeren.

Ook onze meest fraaie vlinders zoals kleine vos, dagpauwoog, admiraal, distelvlinder, koninginnepage
zijn graag te gast. De bloeitijd van
de distel en de vliegtijd van genoemde vlinders komen trouwens
goed overeen. Distelvlinders leggen
bovendien hun eitjes op distelbladeren. Zij dragen dus zeer terecht hun
naam. De gladde, bruinwitte dopvruchtjes zijn bekroond met geveerd haarpluis, restant van de
bloemkelk. Daar akkerdistels
meestal met grote groepen bij elkaar staan, zien we op het einde van
het seizoen de witte vlokken met
wolken de wijde wereld inwaaien.
Meer nog dan anders is het bij akkerdistels belangrijk dat de zaden
zo heel ver van de moederplant
kunnen terechtkomen.

Boerenplaag
De akkerdistel wordt ook wel
"boerenplaag" genoemd. Dat geeft
goed aan hoe hardnekkig deze distel
op boerenakkers voorkomt. De
moeilijkheid bij distels is dat bij elke landbewerking het netwerk van
wortelstokken in vele stukken verdeeld wordt en elk stukje is levenskrachtig genoeg om het aanzien te
geven aan een nieuwe plant. Als het
niet noodzakelijk is, zou het nog
best zijn de bodem niet te verstoren.
Een boerengezegde luidt dan ook:
"Distels breken is distels kweken,
distels maaien is distels zaaien,
maar distels laten staan is distels
kapot laten gaan".
Distelverordening
Hoe het nu werkelijk zit met de
Distelverordeningen in Nederland
is mij niet bekend. Ik weet in ieder
geval dat de provincies Zeeland,
Utrecht en Friesland nog steeds een
Distelverordening hebben. Van de
overige provincies is mij dat niet
geheel duidelijk geworden. In België pakt men het evenwel iets anders aan: met ingang van 1 januari
2002 wordt daar namelijk een belasting geheven op verwaarloosde
percelen. Als verwaarloosde terreinen worden alle terreinen beschouwd waarop schadelijke planten groeien (akkerdistel, speerdistel,
kale jonker en kruldistel, maar ook
de grote en de kleine brandnetel, en/
of percelen die zich niet in een kennelijk verzorgde staat bevinden
vanuit milieuhygiënisch oogpunt.
Hoe je ook tegen de plant aankijkt,
als onkruid of als waardplant voor
verschillende prachtige insecten,
voor eenieder geldt:
Distels en doornen steken zeer
Kwade tongen nog veel meer

Sjoerd Borst
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Broedsucces grutto's Bleeke Heide
Als het nationaal symbool van Nederland een vogel was, zou dat ongetwijfeld de grutto zijn. De sierlijke grutto is bij uitstek het symbool
van het Nederlandse cultuurlandschap en wordt daarom ook wel
"de prins van de weidevogels" genoemd. Ongeveer de helft van alle
grutto's in de wereld broedt in ons
land en nergens is de dichtheid
aan grutto's zo groot als bij ons. In
feite is er geen andere vogelsoort
waar Nederland zo belangrijk voor
is en daarmee dragen wij een belangrijke verantwoordelijkheid
voor het voortbestaan van deze
soort.
Populatieontwikkeling Nederland
De jaren vijftig en zestig waren de
hoogtijdagen voor de grutto. Tot
1975 broedden er zo'n 120.000
paartjes grutto's in Nederland.
Sindsdien kon de grutto het tempo
van de agrarische veranderingen
niet meer bijbenen en gaat het
slecht met de grutto. Rond 1990
waren er nog altijd zo'n 80.000 tot

100.000 paartjes. De laatste 10 jaar
is de achteruitgang dramatisch. De
landelijke populatie kwam in 2002
niet meer boven de 45.000 paren. In
Noord-Brabant bedroeg de afname
in deze periode zelfs 70%. Het aantal paartjes in onze provincie bedraagt hooguit 400. De West Brabantse Gruttopopulatie werd in
1986 nog geschat op 135-170
broedpaar. Anno 2003 zijn daarvan
hooguit enkele tientallen paartjes,
verdeeld over 2-3 kerngebieden,
over. Net als elders staat ook hier
het broedsucces sterk onder druk.
De oorzaken van de ineenstorting
van de gruttostand zijn vrij nauwkeurig aan te geven. De laatste tientallen jaren werd de landbouw
steeds intensiever en grootschaliger.
Door de ontwatering van de landbouwgronden kon men eerder en
vaker beweiden, bemesten en maaien. Nesten en kuikens hadden weinig overlevingskansen. Bovendien
waren er te weinig grote insecten
voor de opgroeiende kuikens en
werd de grond te hard voor de tere

gruttosnavels.
Vogelbescherming Nederland,
Landschapsbeheer Nederland en
BoerenNatuur Nederland hebben
daarom de actie "Nederland - gruttoland" opgestart die het tij voor de
grutto moet keren. Op de Bleeke
Heide proberen wij op onze manier
ons steentje bij te dragen.
Samenwerking
Dankzij de inspanningen van de
Landinrichtingscommissie "BaarleNassau", de medewerking van de
plaatselijke agrariërs en hun organisatie de ZLTO, de natuurvereniging
Mark en Leij, Staatsbosbeheer en
Waterschap Mark en Weerijs kon in
1999, in het kader van het landinrichtingsproject Baarle-Nassau, het
weidevogelreservaat "De Bleeke
Heide" worden gerealiseerd en ingericht.
Waterschap Mark en Weerijs
plaatste een stuw waardoor het gebied langer water vasthoudt en de
lagere terreingedeelten het gehele
jaar vochtig blijven. Het gebied is
nu in beheer bij Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer vroeg advies aan
een gespecialiseerd bureau om te
komen tot een optimaal weidevogelbeheer. De aanbevelingen in het
rapport "Naar optimaal weidevogelbeheer op de Bleeke Heide" van bureau Altenburg en Wymenga kwamen er vooral op neer dat grutto's
voldoende afwisseling van gemaaid
en ongemaaid grasland nodig hebben om te broeden en om jongen
groot te brengen. Het is daarom belangrijk dat het grasland gefaseerd
gemaaid en beweid wordt. Dit aangepaste beheer wordt mozaïekbeheer genoemd. Zo ontstaat een gevarieerd weidelandschap waarin de
uitgekomen gruttojongen veilig
kunnen opgroeien. Staatsbosbeheer,
de Landinrichtingscommissie en
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Mark en Leij vonden het belangrijk
dat al deze aanbevelingen in goed
overleg werden vertaald in de
pachtcontracten met de boeren.
Daarnaast vond iedereen het belangrijk dat de reservaatsgronden in
beheer bleven bij de boeren die de
gronden voorheen ook al in gebruik
hadden
Inmiddels is de Bleeke Heide een
"el dorado" voor weidevogels en
een alsmaar toenemend aantal vogelliefhebbers heeft sindsdien met
verbazing de ontwikkelingen van de
vogelstand gevolgd. We beperken
ons in dit artikel echter tot de gruttostand en de ontwikkelingen van
de gruttopopulatie in 2003.
Broedsucces in 2003
In 1999 werd de Bleeke Heide ingericht. Als restant van een eertijds
veel grotere populatie broedden er
in het jaar voor de inrichting nog
slechts 2 paartjes grutto's waarvan 1
paar succesvol. Sindsdien neemt het
aantal paartjes, tegen de landelijke
trend in, van jaar tot jaar toe terwijl
2003 zelfs heel succesvol was. In
2003 kwamen in en rond het reservaat 12 paartjes tot broeden. Volgens de opgestelde pachtcontracten
zouden grote delen van het reservaat óf vanaf 15 juni óf vanaf 22 juni gemaaid worden. Dit jaar kwamen de grutto's echter laat tot broeden. April was erg droog waardoor
de voedselsituatie ongunstig was.
De gruttowijfjes kregen onvoldoende eiwitten binnen voor de eileg
waardoor veel paartjes de eileg uitstelden. Bovendien vermoeden we
dat sommige gruttopaartjes elke
jaar op de Bleeke Heide een tweede
broedpoging ondernemen nadat hun
broedsel in een vroeg stadium elders mislukt is. Tenslotte trekken de
grutto's die buiten het reservaat succesvol gebroed hebben met hun
jongen naar het reservaat omdat
hier het insectenaanbod voor de
gruttokuikens groter is. Door dit alles troffen we begin juni nog veel
alarmerende grutto's aan waardoor
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Beheerplannen buitengebied
Na het beheerplan 'Geïntegreerd
Bosbeheer' en het beheerplan voor
het Bels Lijntje te Alphen heeft de
gemeente in 2002 en 2003 verschillende nieuwe plannen voor
het buitengebied voorbereid.
Een beheerplan geeft in essentie
weer wat we hebben, wat we willen
en hoe we dat moeten bereiken.
Het zijn dus vooral uitvoeringsplannen.

Mark en Leij Staatsbosbeheer verzocht voor de maaidata door de te
maaien weilanden te lopen om deze
te controleren op de aanwezigheid
van jonge weidevogels. Staatsbosbeheer schakelde Mark en Leij onmiddellijk in bij een eerste inventarisatie die op 14 juni plaats vond.
Die ochtend troffen we tientallen
fel alarmerende grutto's en twee
paartjes tureluurs aan. We zagen
ook een aantal jonge grutto's lopen
van halfwas tot bijna vliegvlug. Onze schatting was dat er zich in het
reservaat tientallen jonge grutto's
moesten ophouden. De meeste gruttojongen hielden zich op in de percelen die de komende 10 dagen gemaaid zouden worden. Boswachter
Edwin van Meel heeft ter plaatse de
vier betrokken agrariërs gebeld en
hen verzocht het maaien met tenminste een week uit te stellen. Op
19 juni hebben SBB en Mark en
Leij het reservaatsgebied van de
Bleeke Heide voor de tweede keer
gecontroleerd op de aanwezigheid
van jonge weidevogels. Het waren
ongekende momenten van vogelgenot met in het zuidwestelijk deel 4
paar alarmerende grutto's, verschillende alarmerende kieviten (met
halfwas jong) en in het centraal zuidelijk deel 5 paar alarmerende
grutto's met daartussen een heftig
alarmerende tureluur, 1 alarmeren-

de kluut en (tegen de waterkant) en
een paartje alarmerende wulpen.
Boswachter Edwin van Meel heeft
onmiddellijk daarna wederom de
betreffende boeren benaderd om
opnieuw afspraken te maken over
het maaien. Ondanks de contractuele afspraken met Staatsbosbeheer
hadden alle vier de boeren volledig
begrip voor het uitstellen van de
maaidata. Het blijkt maar weer dat
je het beheer niet altijd exact vast
kunt leggen in data. Flexibiliteit
geeft in deze de beste resultaten.
Edwin heeft intussen de ervaring
dat als je de boeren persoonlijk benadert, dit de beste resultaten oplevert. Op 26 juni werd voor de derde
keer gecontroleerd. Er alarmeerden
nog 2 paartjes maar niet meer in de
hooilanden. Met de agrariërs werd
overeengekomen dat met ingang
van 1 juli gemaaid kon worden met
uitzondering van een perceel waar
een paartje kluten nog met een jong
zat.
Staatsbosbeheer en Mark en Leij
waren verheugd over de constructieve medewerking van de boeren
met als gevolg dit broedsucces.
Dank zij deze goede samenwerking
zijn er enkele tientallen jonge
grutto's kunnen uitvliegen en dat is
het beste broedresultaat in de laatste
15 jaar.
Johan Schaerlaeckens

De gemeente Alphen-Chaam heeft
dit jaar de volgende plannen opgesteld:
♦ Bermbeheerplan 'op weg naar
ecologisch bermbeheer',
♦ beheerplan struwelen buitengebied,
♦ en het bomenwerkplan buitengebied 2003-2012.
Bermbeheerplan 'op weg naar
ecologisch bermbeheer'
Na het ontstaan van de nieuwe gemeente Alphen-Chaam is het beheer van de wegbermen grotendeels
aangehouden zoals dat voor de herindeling werd uitgevoerd, waardoor
voor ieder deel van de gemeente
een ander type beheer werd gevoerd. In 2001 is begonnen met het

inventariseren van de bermen in het
buitengebied. Er is gekeken naar de
gebruiksdruk van de weg, het wegprofiel en de aanwezige bermvegetatie.
In het bermbeheerplan zijn na de
veldinventarisatie een aantal bermen gekozen die ecologisch worden beheerd. Deze bermen waren al
ecologisch interessant of zijn kans-

rijk voor de ontwikkeling van een
ecoberm. Daarnaast is er in het plan
gekeken welke bermen een belangrijke groene corridor vormen.
Op deze manier wil de gemeente de
mogelijkheden benutten voor het
ecologisch beheren van wegbermen
en aanliggende bermsloten. Omdat
een wegberm op de eerste plaats
een waterdoorlatende opsluiting is
van het weglichaam moest in het
plan rekening gehouden worden
met de randvoorwaarden verkeersveiligheid, met het voorkomen van
hinder voor aangrenzende agrari-

sche percelen en moest het beheer
goed uitvoerbaar zijn.
Bij de bermen die ecologisch worden beheerd zal het maaisel in tegenstelling tot de andere bermen
worden afgevoerd, ter bevordering
van de verschraling. Door de bermen te verschralen zal de voedselrijkdom van de bermen afnemen en
de soortenrijkdom groter worden.
Voorbeelden van ecobermen in de
gemeente zijn het Bels Lijntje
(Alphen), de Oude Gilzerbaan
(Alphen), de Heistraat (Chaam) en
de Kloosterstraat (Chaam).
De resterende bermen worden eenmaal per jaar gemaaid met behulp
van een klepelmaaier.
Jaarlijks zal worden gekeken of uitbreiding van het ecologisch bermbeheer mogelijk en wenselijk is.
Beheerplan struwelen
Omdat er in het verleden nogal wat
problemen ontstonden tussen het
slotenbeheer, bermbeheer en de
aanwezige struwelen in bermen en
langs sloten heeft de gemeente een
beheerplan voor struwelen opgesteld.
Het beheerplan geeft de struwelen
weer zoals de gemeente deze in beheer heeft en waar ontwikkeling
van struwelen wenselijk is. De gemeente beheert vooral struwelen
langs wegen en in de bosranden.
In het beheerplan wordt het belang
van het struweel in het buitengebied
benoemd. Vooral als voedselgebied, overwinteringsplaats en
broedplek voor verschillende dieren
is het van belang en ook vormt struweel belangrijke verbindingen voor
kleine zoogdieren en insecten.
Daarnaast biedt struweel beschutting voor de mens, geleidt het verkeer in bijvoorbeeld bochten en
dragen ze bij aan een aantrekkelijk
en kleinschalig landschap.
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Genoeg redenen voor de gemeente
Alphen-Chaam om duidelijke keuzes te maken in het behoud, de ontwikkeling en het onderhoud ervan.
Het beheer van de struwelen is gericht op het behoud van het stadium
struweel. Bij normaal onderhoud is
dit niet zo'n forse ingreep; periodiek
(om de 5-10 jaar) wordt de begroeiing gefaseerd afgezet, vergelijkbaar
met hakhoutbeheer. De fasering is
aangebracht om kaalslag te voorkomen en vluchtmogelijkheden voor
dieren te bieden. De uitvoer van het
beheerplan start in 2004.
Bomenwerkplan
De gemeente Alphen-Chaam telt
ruim 9000 laanbomen in het buitengebied. In 2002 heeft een extern bureau de bomen geïnventariseerd en
gecontroleerd. Het 'bomenwerkplan
buitengebied 2003-2012' is gericht
op de technische staat van de bomen, het onderhoud en het signaleren van mogelijke problemen bij
het huidige laanbomenbestand in
het buitengebied. Tevens zijn de
hoeveelheden en boomsoorten geïnventariseerd.
De conditie en staat van onderhoud
van de bomen in het buitengebied
blijkt over het algemeen goed te
zijn. Als problemen worden gesignaleerd dat een aantal bomen op
korte termijn aandacht nodig hebben in het kader van de boomveiligheid, veel inboet (herplant van bomen) niet aanslaat en langs bosranden veel overhangende dode takken
aanwezig zijn.
Aan de hand van het werkplan zal
de gemeente de komende tien jaar
het onderhoud uitvoeren aan de
laanbomen, waarbij de bomen met
de grootste problemen als eerste
worden aangepakt.
Overige projecten
Tenslotte staan er voor de komende
periode nog een aantal kleine en
grote projecten op het gebied van
natuur en landschap in de planning.
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Zo zullen er nieuwe wandelroutes
op 't Zand in Alphen worden gerealiseerd, waarbij de aanleg van een
natuurleerpad een onderdeel is.
Om de recreatieve routes te verbeteren en kwetsbare gebieden te ontzien zullen twee nieuwe wandelroutes worden gerealiseerd, waarbij de
oude wandelroutes komen te vervallen. Aan het begin van de routes
komen infopanelen en zullen routepalen worden geplaatst. Ook zal het
stuifwallencomplex aan de rand van
het bosgebied 't Zand worden ingemeten. Aanleiding van het project is
dat er steeds meer wordt geknabbeld aan de randen van de stuifwal.
Oorzaken zijn vooral de randeffecten en het versnipperde eigendom.
De gemeente wil zo een begin maken om te komen tot een betere bescherming van dit unieke element.
Ecologische zone Alphen
Een ander groot project is de aanleg
van een ecologische zone naast de
omlegging Alphen. Op dit moment
zijn archeologen aan de slag en eind
september zal worden begonnen
met de werkzaamheden aan kabels
en leidingen.
De zone langs de omlegging zal bestaan uit een droge ecologische verbinding die het noordelijk deel van
het Bels Lijntje zal verbinden met
het deel ten zuiden van Alphen. De
Dorpswaterloop zal de natte ecologische verbindingszone gaan vormen.
De droge verbindingszone zal bestaan uit bloemrijk grasland, ruigtes, struweel- en mantelvegetaties
en eiken-berkenbos. Rondom de
Dorpswaterloop wordt een combinatie van elzenbroekbos en rietoevers als streefbeeld gezien.
Naar verwachting starten de werkzaamheden voor de aanleg van de
zones eind 2004.
Johan Vriezekolk
gemeente Alphen-Chaam

Roofvissen
ernstig
bedreigd
De populatie grote roofvissen in
de oceanen is in de afgelopen vijftig jaar met 90 procent teruggelopen. Dat blijkt uit een onderzoek
van de Dalhousie Universiteit in
het Canadese Halifax.

In hun rapport schrijven de onderzoekers de drastische afname van
het aantal tonijnen, marlijnen, kabeljauwen, heilbotten en haaien toe
aan de grootschalige manier van
vissen die in de afgelopen decennia
is toegepast. Zij vrezen dat deze
vissen zullen uitsterven als de
"plundering van de zeeën" niet
wordt afgeremd.
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Halt aan afbraak oude boerderijen
Dit jaar is het jaar van de boerderij. Dat betekent extra aandacht
voor het behoud van oude boerderijen. Zeker voor een gebied als
West-Brabant is dit belangrijk,
omdat hier maar weinig authentieke boerderijen bewaard zijn gebleven. Met voorlichting en begeleiding kan de drang naar slopen en
verkeerd 'renoveren' mogelijk
stoppen.
Wie af en toe eens boven de rivieren rondrijdt, is het vast opgevallen.
Op veel plaatsen is het buitengebied
nog bezaaid met oude, authentieke
boerderijen. Deze boerderijen, vaak
met de originele schuren en bijgebouwen erbij, geven een streek een
eigen karakter. Niets is immers
meer gebiedseigen en draagt meer
sporen uit het verleden dan de boerderij. Een boerderij geeft uitstraling
aan het landschap. En het landschap
geeft op zijn beurt uitstraling aan de
boerderij.
Helaas staat dit in schril contrast
met de situatie in het midden en
westen van Brabant. Daar moet je
goed bewaarde boerderijen met een
zaklamp zoeken. Veel van de boerderijen hebben de afgelopen decennia plaatsgemaakt voor nieuwbouw
of zijn 'opgeknapt' met bijvoorbeeld
doorzonramen, protserige dakkapellen en nieuwe gevels.

In de laatste vijftien jaar is 37 procent van de Brabantse boerderijen
gesloopt. Dit gaat door tot op de
dag van vandaag. Circa 22 procent
is door verbouwing zodanig misvormd dat nauwelijks is te zien dat
het ooit een boerderij is geweest.
Nergens is de teloorgang van de
boerderij zo hevig als in Brabant,
constateert de Stichting Historisch
Boerderij-Onderzoek (SHBO) te
Arnhem.
Brabanders zijn praktisch
Waar komst dat verschil vandaan?
Huub Oome geeft hiervoor een aantal redenen. Oome is bestuurslid
van de Commissie Boerderijenzorg
in Noord-Brabant van de Stichting
Brabants Heem. Hij is tevens gespecialiseerd architect in verantwoorde renovaties van oude boerderijen. ,,Het begint met de volksaard. Friezen zijn, net als Engelsen,
juist trots op de traditie en de ouderdom van hun familiebezit. Brabanders zijn daarentegen veel praktischer ingesteld. Weinig boeren
hebben er moeite mee om de boerderij waar generaties op is geboerd,
tot de grond toe af te breken en te
vervangen door een praktisch
nieuwbouwhuis."
De rol van de boer moet echter iets
genuanceerder worden gezien. De
boerenhoeve was in het verleden

echt niet zo'n romantische plaats als
nu vaak wordt voorgesteld. Een
boerderij moest functioneel zijn.
Pas later, toen de maatschappij zich
met het landschap ging bemoeien,
bleek de boerenwoning plots van
groot cultuurhistorisch belang.
De schuld ligt niet alleen bij de bewoners van de hoeven, of dat nu
boeren of burgers zijn. Zeker zo belangrijk noemt Oome de instelling
van de gemeente. "Het is onbegrijpelijk, maar er zijn nog steeds gemeentes zonder monumentenlijst.
Door desinteresse hebben ze zich
tientallen jaren niet bekommerd om
de afbraak van de Brabantse boerderij".
Veel boerderijen waren en zijn zodoende vogelvrij. Een goed voorbeeld van hoe het ook kan, is volgens Oome de gemeente GemertBakel. Daar werkt een ambtenaar
drie dagen per week als beeldmeester, waardoor geen gekke fratsen
worden uitgehaald met oude boerderijen of nieuwe gebouwen.
Renovatie is niet duurder
Verdere verkleining van het boerderijenbestand kan volgens Oome
voorkomen worden met voorlichting en begeleiding. Iedere gemeente zou bijvoorbeeld verbouwplannen van boerderijen moeten laten
toetsen door deskundigen. Ook het

Alleen door vangstquota en subsidies te verlagen kan het probleem
worden aangepakt, stellen de onderzoekers, die de wereldwijde visstanden over een periode van 47
jaar analyseerden. Zij maakten hun
bevindingen openbaar in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.
Voorbeeld van een verkeerd 'opgeknapte' Brabantse boerderij.

Zo had het er ook uit kunnen zien!
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Pelikaanhoeve ooit?

jaar van de boerderij is volgens
Oome een goed initiatief om boerderijbewoners bewust te maken van
hun bijzondere woning.
Bewoners met plannen denken vaak
onterecht dat renovatie duurder is
dan nieuwbouw. "Pertinent onjuist"
zegt Oome stellig. "Aannemers
bouwen liever nieuw en ook architecten ontwerpen liever een eigen
huis". Met een eenvoudige schetstekening kan een boerderijdeskundige
aan bewoners kenbaar maken hoe
de boerderij er uit kan komen zien.
Als mensen dat eenmaal hebben
gezien, en ze weten dat het minder
geld kost, is de kans groter dat ze
voor renovatie kiezen.
Hoopgevend is dat er maatschappelijk, en daaropvolgend politiek,
steeds meer draagvlak komt om
boerderijen te bewaren. Oome vergelijkt het met de ontwikkeling van
de natuurbescherming. "Dertig jaar
geleden waren natuurbeschermers
nog roependen in de woestijn. Nu is
natuurbescherming op alle niveaus
gemeengoed". Als deze ontwikkeling ook voor boerderijbehoud
geldt, is er hoop voor de Brabantse
boerderij. Mits er tegen die tijd nog
boerderijen over zijn om te beschermen.
René Stevens

Boerderijbehoud in Chaam
Dat het niet alleen kommer en kwel
is met het behoud van Brabantse
boerderijen bewijst de gemeente
Alphen-Chaam. Daar zijn namelijk
twee oude boerderijen van de slopershamer gered. Het betreft de Pelikaanhoeve aan de Kerkdreef en
een oude boerderij aan de Legstraat, beide gelegen in Chaam. Op
de panden zit al jaren geen woonbestemming meer.
De Pelikaanhoeve behoorde vroeger tot de Abdij van Tongerlo. De
plek wordt door historici gezien als
één van de oudste delen van het
dorp Chaam. De boerderij aan de
Legstraat is 200 jaar oud en een
zeldzaam overgangstype van hallehuis naar langgevelboerderij. Het
renoveren en gaan bewonen van die
boerderij valt samen met de afbraak
van 1.200 vierkante meter stalruimte.
In Brabant zijn er nog enkele voorbeelden van boerderijen die dankzij
een nieuwe woonbestemming bewaard zijn gebleven. Grootste probleem is dat een nieuwe woonbestemming ten koste gaat van het
woningbouwcontingent, dus het
bouwrecht van de gemeente. Dankzij de ruimere bouwmogelijkheden
die gemeenten van rijk en provincie

Langgevelboerderij: typisch voor Brabant

krijgen, is dit echter geen argument
meer. Ook een -verantwoordefunctieverandering en splitsing van
het pand in meerdere woningen
kunnen bijdragen aan het behoud
van een boerderij.
Nederland kent vier hoofdtypen
boerderijen. Dat zijn het Friese,
Saksische en Frankische type en de
Zeeuwse en Vlaamse schuur. Oorspronkelijke boerderijen in het westelijk deel van Brabant vallen met
name onder die laatste categorie.
Rond Breda richting oosten gaat het
over in het Frankische type. Dit is
de langgevelboerderij, waarbij
woonruimte, stal en deel (voor opslag) naast elkaar dwars op de lengterichting van het gebouw staan. De
langgevelboerderij is honderden
jaren geleden ontstaan uit een hallehuis. Dit is een Saksische boerderij,
die met name in het oosten van het
land voorkomt.
De huidige vorm van de langgevelboerderij is in de tijd langzaam geëvolueerd. De functies wonen, stalruimte en opslag kregen steeds
meer een eigen plek. Op een gegeven moment was de bouwtechniek
dusdanig gevorderd, dat de dakconstructie niet meer door de gebinten,
maar door de muren werd gedragen. Veel van de overgebleven
boerderijen in Alphen, BaarleNassau en Chaam zijn na 1900 als
nieuwe boerderij gebouwd met de
uiterlijke kenmerken van de oorspronkelijke langgevelboerderij. Bij
deze nieuwe types zijn de gevels
vaak hoger; het typische aangezicht
van het woongedeelte - raam, deur,
raam - is niet veranderd.
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Waarnemingen in de streek
Ondanks de stille zomermaanden
kregen we toch weer hele leuke
waarnemingen binnen.
Op de Regte heide in het Riels
Laag een foeragerende zwarte
ooievaar en een roepende kwartelkoning. Er was deze zomer
overigens veel doortrek van zwarte ooievaars. Zowel de nachtzwaluw als de kleine plevier brachten
jongen groot in de boswachterij
Chaam. Behalve veel jonge
grutto's groeide ook de jonge
kluut voorspoedig op in de Bleeke
Heide.
koninginnepage

Een heel goed vlinderjaar vond
zijn bekroning in de waarneming
van een keizersmantel in het vlinderparadijs vak 84, ook in de boswachterij Chaam. Gezien de vele
waarnemingen lijkt de kleine vos
weer op de weg terug. De koninginnepage lijkt zich definitief in
onze streek gevestigd te hebben.
De Bleeke Heide
Er bleken dit jaar veel jonge grutto's
aanwezig te zijn op de Bleeke Heide. Op grond van vier veldbezoeken
werden na constructief overleg tussen M&L, SBB en de agrariërs de
maaidata enkele malen uitgesteld
zodat de jonge grutto's gelegenheid
kregen uit te vliegen. Hiervan profiteerden ook twee paartjes tureluurs
(1 paar met jongen) en het paartje

kleine plevier

kluten (slechts 1 jong) dat vrij laat
tot broeden kwam (zie verder het
artikel hierover elders in de nieuwsbrief). Drie paartjes gele kwikken
en enkele paartjes graspiepers en
veldleeuweriken kunnen nog altijd
tot de broedvogels gerekend worden. Ook 2 paar bergeenden, 2 paar
canadaganzen, 1 paar kuifeenden en
1 paar slobeenden slaagden erin
jongen groot te brengen. Geoorde
futen, dodaarsjes en zomertalingen
werden het gehele broedseizoen gezien. Ook dit jaar waren er de gehele zomer enkele kemphanen aanwezig op de Bleeke Heide. Vanaf de
eerste week van juni vlogen er ook
tientallen zwartkopmeeuwen rond
(op 11-6: 35). In de eerste weken
van juni verzamelden zich weer vele tientallen grutto's op de Bleeke

regenwulp

Heide (op 11 juni 200). Geen goed
teken want het betreft hier vogels
die zich voortijdig verzamelen omdat hun broedsels mislukt zijn. In
de tweede helft van juni en in juli
verder vaak enkele groenpootruiters, witgatjes, bosruiters, geoorde
futen, dodaarsjes, zomertalingen,
wintertalingen, kleine plevieren (op
27-7: 3 exx. waarvan 1 juveniel),
groepen brandganzen (!!!), tafeleen-

den en witgatjes. Reeds op 6 juli
zag John Frijters de eerste regenwulp. Enkele dagen later (op 12 juli) hoorde en zag Frank Degenaar
de eerste groep regenwulpen. Op 20
juli waren bijna alle grutto's op de
Bleeke Heide vertrokken. De doortrek van andere steltlopers kwam
toen op gang. Zo werden er steeds
meer groenpootruiters, kemphanen,
oeverlopers en bosruiters gezien.
De jonge kluut maakte het nog altijd goed. Beide ouders vielen mogelijke belagers fanatiek aan waarbij ze geen onderscheid maakten
tussen zwarte kraaien of kieviten.
Half augustus is ook het meeste water in de vennen opgedroogd. Zelfs
het "spuitend kwelgat" langs de
Strijbeekse beek is opgedroogd. Op

Mark & Leij Nieuwsbrief
de slikranden foerageerden vaak enkele watersnippen en witgatjes. In
het resterende water nog vele wilde
eenden, enkele wintertalingen, dodaarsjes en eerstejaars bergeenden.
Het Broek
Na de inventarisatie van de bosbeekjuffer langs de Laag Heiveldse
Beek bleek dat het totale aantal zingende kleine karekieten (5) en rietgorzen (4) in 't Broek hoger lag dan
we aanvankelijk dachten.
rietgors

Op diverse plaatsen in 't Broek ontwikkelen zich brede rietkragen wat
nieuw broedbiotoop schept voor deze soorten. Op 14 juni werd langs
het laarzenpad vanaf het beginpunt
Dassemussestraat ter hoogte van de
populieren een zingende zomertortel gezien. Op dezelfde datum vloog
hier een nest uitgevlogen jongen
van de roodborsttapuit rond. In de
toppen van de boompjes van langs
het laarzenpad liggende poel werden jonge boerenzwaluwen gevoerd
door de oude vogels. Boven 't
Broek werden regelmatig wespendieven en haviken gezien. Het paartje torenvalken slaagde er ook dit
jaar weer in jongen groot te brengen. De boomvalk werd dit jaar
nauwelijks boven 't Broek waargenomen.
Strijbeekse Heide en Staatsbossen
Boswachter Edwin van Meel kon
tot zijn genoegen constateren dat
meerdere paartjes dodaarsjes er in
geslaagd zijn om jongen groot te
brengen op de verschillende vennen. Mogelijk zijn de goudvinken
over hun dieptepunt heen. Edwin
constateerde tenminste twee broedgevallen in de staatsbossen.
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Op 3 en 5 juli waren er nog steeds
zingende boomleeuweriken en
boompiepers te horen. Het Ossengoor ligt er fantastisch bij. Jammer
dat de sloot zo steriel gegraven is.
In het weekend van 5 juli bleek dat
op de zandvlakte een paartje kleine
plevieren broedde, evenals een
paartje roodborsttapuiten en een
paartje haviken in de directe omgeving.
Een verrassende waarneming werd
in juli gedaan door een blesser van
Staatsbosbeheer in de boswachterij
Chaam. In een grove dennenopstand met een open plaats van
slechts 100 m² trof hij een fel alarmerende nachtzwaluw aan. Op de
open plek stonden een aantal zaailingen van ongeveer 1.50 hoog. De
boswachters troffen ter plaatse twee
juveniele vogels aan, waarbij het
mannetje zich luidruchtig liet horen
en zien. Boswachter Anke Brans
heeft diverse foto's gemaakt van deze bijzondere waarneming. Op 20
juli alarmeerde de kleine plevier
nog altijd hevig op het Ossengoor,
het bewijs van een succesvol broedgeval.

De Regte Heide
Wim de Jong van het Brabants
Landschap deed enkele bijzondere
waarnemingen op de Regte Heide.
Op 1 juli foerageerde er een zwarte
ooievaar in het Riels Laag en op 7
juli hoorde Wim een kwartelkoning.
kwartelkoning

De kwartelkoning is een soort van
vochtige hooilanden, vooral voorkomend in de uiterwaarden van
grote rivieren. De soort staat op de
rode lijst omdat hij wereldwijd bedreigd wordt. Van de duizenden
broedgevallen in Nederland begin
jaren 60 waren er in 1990 nog
slechts een 70-tal over. Door exten-
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siever gebruik van de graslanden in
de uiterwaarden neemt de soort de
laatste jaren weer toe maar een
(mogelijk) broedgeval in onze
streek is heel bijzonder. Dankzij de
voortgaande natuurontwikkeling in
het dal van 't Merkske lijken ook
hier toekomstige broedgevallen niet
uitgesloten. Het bijzondere bij
waarnemingen van kwartelkoningen is dat je ze vooral hoort maar
eigenlijk nooit ziet.
Zoogdieren
Uit onderzoeken van John van Raak
van de twee faunapassages tussen
Ulvenhout en Chaam blijkt dat de
passage bij Luchtenburg niet goed
functioneert. Zoogdierspecialist
Dick Klees had de provincie al enkele malen gewaarschuwd dat deze
passage niet goed is aangelegd en
mogelijk zelfs wel een obstakel
vormt in plaats van een faunabeschermende constructie. De meetresultaten door John wijzen uit dat
Dick gelijk had: Er gaat nauwelijks
of geen faunaverkeer door de tunnel. Heel anders ligt het met de
beekpassage. Deze telde tot heden
ruim 770 passerende zoogdieren
(bij Luchtenburg slechts een 30-tal
zoogdieren =4%).

bunzing

Will Woestenberg zag op 17 augustus een reegeit met 2 kalveren in het
bosgebied van de Alphense bergen.
Volgens enkele jagers is dit een
zeldzaam verschijnsel omdat een
geit maar een kalf kan beschermen,
het andere zou vaak ten prooi vallen
aan vossen.

Zoekplaatje: Twee jonge nachtzwaluwen. Ze zijn uitstekend gecamoufleerd.

Roofvogels en uilen
In de tweede helft van juni werd er
regelmatig een wespendief gezien
boven 't Broek en het aangrenzende
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wespendief

Landgoed Valkenberg. Boven de
Strijbeekse Heide en de aangrenzende weilanden vloog ook dit jaar
een paartje boomvalken. Uit waarnemingen elders blijkt dat boomvalken in aaneengesloten bosgebieden
te lijden hebben onder predatiedruk
van haviken. Ze komen steeds vaker tot broeden in geïsoleerd lig-

boomvalk

gende bosjes.
Dit verschijnsel hebben we in onze
streek nog niet waargenomen. Ook
op de Bleeke Heide werden regelmatig jagende boomvalken gezien
tot zelfs in de tuin van Wim Cornelissen (Legstraat) waar ze het voorzien hadden op de grote groepen
foeragerende groenlingen. Ook
Henk Laarhoven zag enkele malen
een boomvalk boven zijn tuin. De
kerkuilen deden het dit jaar wat
minder dan de vorige jaren. Wim en
Frank Cornelissen telden dit jaar 10
paartjes broedende kerkuilen
(Chaam 6, Gilze 1 en Ulicoten 3),
waaronder 2 vrije broedgevallen.
Vorig jaar waren er dit nog 15. Dit
heeft mogelijk te maken met een
dip in de muizencyclus. Deze 10
paartjes kerkuilen legden 41 eieren,
waarvan er 32 uitkwamen en 31
tenslotte uitvlogen. Er waren 2

nieuwe broedplaatsen maar 7 verlaten plaatsen waar vorig jaar nog wel
kerkuilen broedden. In Ulicoten
vlogen op 30 meter van een broedende kerkuil vier steenuiltjes uit.
Will Woestenberg noteerde vijf
broedgevallen in Alphen waarvan
drie succesvol, met respectievelijk
4, 4 en 3 jongen. Er was een nieuw
(succesvol) broedgeval in een kast
die 1½ jaar geleden is opgehangen.
Boven het Ossengoor werden steeds
haviken gezien. In de onmiddellijke
omgeving van het Ossengoor zijn
ook jonge haviken uitgevlogen.
Vissen
Op 28-6 werden er tijdens de bosbeekjufferinverntarisatie grote
scholen riviergrondels gezien in de
Laag Heiveldse Beek. Op 29 juni
ging de amfibieënwerkgroep vissen
inventariseren in 't Merkske, ter
plaatse van de Stenenbrug bij het
Groeske. Ter plaatse vlogen zeker
100 weidebeekjuffers, mannetjes en
vrouwtjes door elkaar. Tijdens het
vissen werden ook veel larven van
de weidebeekjuffer gevangen.
Vissen: stroomopwaarts richting
Brug: 16 riviergrondels, 9 bermpjes, 3 driedoornige stekelbaarzen.

driedoornige stekelbaars

Stroomopwaarts voorbij de brug: 9
driedoornige stekelbaarzen en 2 riviergrondels. De vistrappen bestaan
vooral uit vastliggende stenen in
beton, wat de schuilplaatsen voor
bermpjes en grondels niet ten goede
komt. De meeste vis werd dan ook
onder de brug gevangen.
Libellen en vlinders
Op 15 juni en 28 juni werden er
langs de Laag Heiveldse Beek ('t
Broek) vanaf de brug in Landgoed
Valkenberg tot en met het darmstel-
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sel respectievelijk 122 en 120 mannetjes bosbeekjuffers geteld. Dit is
een stijging van 50% ten opzichte
van vorig jaar. Ook op andere plaatsen werden meer bosbeekjuffers gezien, vooral stroomopwaarts van de
Chaamse Beken.
Tot voor enkele jaren waren er
slechts een tiental vliegplaatsen in
Nederland. Van de wat algemenere
weidebeekjuffers werden 100-den
exx. Waargenomen, waarbij 't
Merkske de beste plaats was. Ook
in tuinen van leden midden in de
bebouwde kom werden regelmatig
bosbeekjuffers aangetroffen. Op 28
juni werden door de vlinderwerkgroep in bosvak 84 (Bredasche bos)
de volgende soorten gezien: Dagvlinders: zwartsprietdikkopje, groot
dikkopje, klein koolwitje, groot
koolwitje, citroenvlinder, boomblauwtje, atalanta, distelvlinder,
oranje zandoogje.
Libellen: azuurwaterjuffer, watersnuffel, houtpantserjuffer, gewone
pantserjuffer, lantaarntje, platbuiklibel, viervleklibel, grote keizerlibel,
venwitsnuitlibel, zwarte heidelibel.
Het was een vlinderrijk jaar. In het
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kolibrivlinder

geplagde vak 84 in de boswachterij
Chaam zag Frans Vermeer de in
Nederland heel zeldzame keizersmantel. Ook kwamen er veel meer
waarnemingen van kleine vossen
binnen dan voorgaande jaren. De
aantallen distelvlinders en atalanta's
waren enorm. Langs de perceelsranden op de Bleeke heide kon je
op één plaats zo'n 20 oranje zandoogjes zien. Mensen met vlinderstruiken konden genieten van de
enorme vlinderrijkdom. Zo telde
Will Woestenberg 16 soorten vlinders in zijn tuin. Ook kolibrievlinders en venwitsnuitlibellen werden
in enkele tuinen gezien. De koniginnepage lijkt zich definitief gevestigd te hebben. Vele leden zagen
deze vlinder in hun tuin, sommigen

Een paringswiel van pantserlibellen.
Dit is de enige libel die haar eieren in de schors van bomen legt.

zelfs meerdere tegelijk. Een aantal
leden troffen ook rupsen aan op
wortelplanten, vooral winterpeen en
wilde peen. Bij het Goudbergven
werden enkele groentjes gezien.
Jack Ansems, Withagen, vond op 3
september een windepijlstaart in
zijn tuin. Deze zeer grote nachtvlinder komt uit tropisch Afrika en kan
uitstekend vliegen, In Nederland is
het een zeldzame verschijning.

windepijlstaart

Planten
Op 3 juli ontdekte Frank Degenaar
op de geplagde vlakte in vak 84 in
de boswachterij Chaam veel exemplaren van de stijve ogentroost, een
halfparasitaire helmkruidachtige die
sinds 1980 nog maar in ten hoogste
20 Brabantse uurhokken is waargenomen. Verder een nog te specificeren ratelaar.
Overige waarnemingen
Bijna elk jaar weet Theo Schutte
zingende fluiters op te sporen die
vaak in los kolonieverband niet ver
van elkaar zingen. De 4 zingende
fluiters bij Het Meer op landgoed
Hondsdonk (2002) waren dit jaar
niet aanwezig. Pas begin juni hoort
Theo een zingende fluiter op de
hoek van de Oude Bredase baan en
de zandpad naar het Rondven, een
ongebruikelijke plaats voor fluiters.
Henk Laarhoven zag op 20 juni een
groep van maar liefst 60 zwartkopmeeuwen in de velden tussen Gilze
en de Alphense bergen. John van
Raak hoorde op zaterdag 19 juli
twee roepende kwartels langs de
Baarleseweg nabij 't Hooghuis.
Verder kwamen er dit jaar weinig
waarnemingen binnen van roepende
kwartels.
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De groene specht doet het nog altijd
niet slecht. Zo mocht Henk Laarhoven in zijn tuin genieten van een
groene specht die zijn twee uitgevlogen jongen voerde. Er kwamen
opvallend veel waarnemingen van
voedselzoekende groene spechten
op gazons in tuinen. Mogelijk bieden de (gesproeide) gazons meer
voedsel dan de gortdroge bossen.
Volgens allerlei berichten schijnt
het met de zwarte specht heel wat
minder goed te gaan. Frank Degenaar constateerde dat dit jaar reeds
op 23 juli de hoofdmacht van de
gierzwaluwen uit Chaam is vertrokken. Vorig jaar was dat op 26 juli.
De laatste gierzwaluwen werden op
5 augustus gezien. Henk Laarhoven, Wim Cornelissen en Frank Degenaar zagen op resp. 29 juli en 2
augustus een doortrekkende zwarte
ooievaar. Bij Guust van der Steen
zat zelfs een zwarte ooievaar in zijn
tuin in een boom met zicht op de
onlangs gerenoveerde poel. De zaterdaggroep zag op 16 augustus een
juveniele kleine bonte specht op
landgoed Hondsdonk. Ad Verhoeven had dit broedseizoen alle vier
de duivensoorten (houtduif, holenduif, turkse tortel en zomertortel)
broedend in zijn tuin.
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Uit de mailbox
Jan Vermeulen op 17-6:
"Tot mijn verbazing zat er vanmorgen om 6.00 uur een groene specht
te pikken op de rotonde aan het begin van de Allerheiligenweg in Breda toen ik er met de auto langs
kwam op weg naar het station."

tje. Hij vloog, zoals ijsvogeltjes
meestal doen, laag over het water,
langs de overhangende struiken en
bomen, ging even zitten, maar werd
helaas gestoord door een reiger en
vloog weg. Ik vond beide waarnemingen bijzonder!"
Will Woestenberg op 12-6:
"Afgelopen zaterdagmiddag fietste
ik vanuit Baarle-Nassau naar Alphen toen ter hoogte van het roethuisje bij Henk Cornelissen een vette muis uit het gras kwam gerend
met in zijn kielzog een wezeltje.
wezel

goudvink

Karin van Dueren op 25-6:
"Ik fiets altijd vroeg in de morgen
naar mijn werk en maandagochtend
begon de dag goed! Bij de Reeptiend hier net buiten Ulvenhout zag
ik een goudvink! Een mooie roze
borst en zwart petje. Hij vloog helaas snel over en was weer weg,
maar geen twijfel mogelijk. En iets
verder op bij het lange ven langs de
kogelvanger (Mastbos) het ijsvogel-

groene specht

Twee meter verder besprong de wezel de muis en schakelde deze, onder luid gepiep, uit met een gerichte
nekbeet. Het wezeltje keek mij heel
even heel indringend aan met zijn
donkere kraaloogjes en verdween
toen weer in het hoge gras langs
het fietspad met de muis tussen zijn
ongetwijfeld vlijmscherpe tandjes."
Frans Vermeer op 19-7:
"Op zaterdag 19 juli ben ik nog
eens in de tropische hitte naar bosvak 84 geweest. Het was een waar
genot tussen al die bzzzz , rrrrtttt en
nog andere sprinkhaangeluiden te
mogen vertoeven. Tegen de bosrand
met veel koninginnekruid was het
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een waar vlinderparadijs. Vooral
de atalanta's, dagpauwogen en distelvlinders waren in grote getallen
aanwezig. Er zat echter ook een
keizersmantel (Argynnis paphia), Ik
had deze soort nog nooit in Nederland gezien. De dichtsbijzijnde populatie bevindt zich in de Ardennen.
Als je dus een vlinder ziet die ongeveer gekleurd is als een gehakkelde
aurelia maar deze niet is, pak dan
de vlindergids er maar bij. Wie
weet wordt hij nog meer gezien."
keizersmantel

Rob Beenen op 7-8:
"Gisteren mijn vlinderroute Langs
de Strijbeekse beek gelopen in de
bloedhitte, maar het was de moeite
waard. Tientallen dikkopjes en
icarusblauwtjes en natuurlijk de nodige "gewone" Nederlandse vlinders, maar ook 5 koninginnepages
op twee velden met worteltjes en
maar liefst 16 oranje luzerne vlinders. Op een pluk jakobskruiskruid
zaten er maar liefst 7 bij elkaar!"
Kees van den Brandt op 10-8:
Op 27 juni zat ik om 10.00 uur te
genieten onder de notenboom achter mijn huis ((Boshoven 22, Baarle-Nassau) toen de grote bonte
specht op een tak boven mijn hoofd
ging zitten en stevig begon te hakken in de rotte tak. De spaanders
vielen op mijn hoofd. Ik bleef doodstil zitten en binnen enkele minuten
lag de grond bezaaid met houtspaanders. Wat kan zo'n vogeltje te
keer gaan. De groene specht neem
ik regelmatig waar in de paardenwei. Volgens mij komt hij op de
paardenmest af, deze zit vol met in-
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secten. Begin juni zat een jonge kievit in de sloot naast mijn huis. Zijn
moeder was behoorlijk in paniek. Ik
heb de jonge kievit uit de sloot gehaald en iets verder (van de weg)
weer in het gras gezet. Op 30 juni
zag ik enkele staartmeesjes en de
zwartkop. Gedurende de maanden
juli en begin augustus hoorde ik in
mijn tuin regelmatig de zomertortel.
Een keer heb ik hem waargenomen
op het grasveldje achter mijn huis.
Op 8 augustus zag ik bij mij in de
kippenren een jonge zomertortel zitten. Mijn buurman vertelde dat hij
twee jonge zomertortels heeft gezien. In mijn moestuin wilde ik beschimmelde peulenplanten verwijderen maar de zomertortel zat op
de planten te snoepen van de peulen. Ik heb ze dan ook maar laten
staan. Bij het boontjes plukken heb
ik steeds gezelschap van een bruine
kikker. Hij profiteert er van dat ik
deze regelmatig sproei.

Werkdagen
Zoals de meesten van u wel weten
organiseert Mark en Leij ieder
jaar een aantal werkdagen.
Op deze werkdagen, die meestal op
de derde zaterdagochtend van de
maand worden gehouden, steken
we de handen eens flink uit de
mouwen om een natuurgebied in de
streek een handje te helpen.
De werkzaamheden variëren van
het knotten van wilgen, verwijderen
van opslag tot het schoonmaken en
vrijzetten van poelen. Wij helpen
daarbij ondermeer Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en de gemeente
Alphen-Chaam. De catering tijdens
de werkdagen is van een sublieme
kwaliteit!
Lijkt het u wel leuk om een ochtend
lekker bezig te zijn in de natuur,
neem dan kontakt op met onze
coördinator Frank Degenaar.
telefoon: 0161-491478
email:
f.degenaar@12move.nl

bruine kikker

Ook hoor en zie ik regelmatig een
steenuiltje (helaas geen twee).Op 89 en 10 augustus zag ik in de paardenwei tussen twee graspollen een
web met daarin een vrouwtje tijgerspin. Dit is een geweldig mooi gekleurde spin. Ook zag ik duidelijk
de zigzag in het web. Ik weet niet
waardoor deze ontstaat."
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

Mark en Leij
website
De website van onze vereniging
heeft een nieuwe naam gekregen:

www.markenleij.nl
U kunt er ondermeer de meest
recente waarnemingen in de streek
bekijken, en ook heel eenvoudig uw
eigen waarnemingen toevoegen.
Verder heeft de vereniging sinds
kort een algemeen email-adres:

markenleij@markenleij.nl
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Kikkers en Kwakbollen op kamp
De eerste dag:
We gingen zaterdag 20 september
naar het kamp in Chaam. Toen waren we op het kamp. Het was er
heel warm. We gingen eerst eten,
daarna gingen we de tenten opzetten. Toen gingen we naar de Eikenmik. Daar hebben we leuke spelletjes gedaan. En we hebben heel veel
rommel opgeruimd.
Toen we terug gingen ging alles
nog goed (dachten we). Toen kwamen we erachter dat Anne en Sam
er niet meer bij waren. We gingen
in de tenten kijken en
daar waren ze ook niet.
Toen ging iedereen zoeken, zelfs de politie.
Even later zagen we
Wim (de vader van Anne) met twee kinderen in
de auto, Anne en Sam!
Iedereen was heeeel blij!
Toen hebben we kampvuur gemaakt. Daar hadden we spelletjes gedaan
en liedjes gezongen.
Toen de kwakbollen naar
bed gingen ging Stefan
politieverhalen vertellen.
Dit was ons verhaal over
de eerste dag van het kamp.
Steffie, Marieke en Elise

De tweede dag:
's Morgens, na het ontbijt,
hebben we een wandeling
gemaakt om "natuurafval"
te verzamelen. Daarna
kregen de kinderen de
opdracht
om
een
natuurvorm te maken uit
natuurafval en het afval
wat we in Chaam hebben
opgeruimd.
De kinderen bleken zeer
creatief! Mooie bloemen,
bierblikjesbossen en
vlinders werden er in
elkaar geknutseld. Na het opruimen
van de tenten en een boterham was
er een hele snelle quiz. Met veel
rennen en moeilijke vragen. Want
weet u hoe lang een banaan blijft
liggen in de berm? Meer dan een
jaar! En kauwgom wel 20 jaar.
Na de quiz was het even tijd voor
ontspanning dus gaf Amanda een
korte yogales. En daarna was
het al weer tijd voor de
terugwandeling naar het
marktplein. En ondanks de
hele vervelende ervaring van
zaterdagmiddag was het
kamp verder toch weer erg
gezellig.
een begeleider
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Nieuws van Staatsbosbeheer

Het kamp ABC
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

is het afval dat we moesten verzamelen
is lekker buiten, want daar zijn we steeds geweest
staat voor Chaam, want daar zijn we gebleven
staat voor Dommelsch, wat de leiding heeft gedronken!
staat voor het lekkere eten van zaterdagavond
staat voor de frietjes die werden gebracht
staat voor gezellig, want dat was het zeker!
staat voor de werkhandschoenen van Amanda en Gerda
voor de insecten die we vingen met een laken en vitrage
is voor de jongens die soms irritant zijn (dit waren de meiden!)
voor het kwijtraken van Anne en Sam
voor het lopen, want dat moesten we wel veel
is voor de meisjes, want die zijn altijd irritant (de jongens, natuurlijk!)
is voor nieuwsbrief, want John wil dat we daar een stukje voor schrijven
is voor opblijven, want dat mocht erg lang!
voor de poesjes die 's nacht van onze melk en kaas hebben gegeten
is voor de quiz die we zo meteen gaan doen
is voor het rondrennen tijdens de vuilnisbakkendans
is voor Sonja die haar arm heeft gebroken en niet goed mee kon doen
voor alle tenten die moeilijk op te zetten waren
is voor de uilenballen die we vonden op de eikenmik
voor het vuurtje wat we gestookt hebben en wat heeeel gezellig was
voor de wafels met slagroom en de mooie caravan WC
staat voor de x-benen die niemand had, toch?
voor de Yes, yoghurtdrank
is voor de zon die het hele weekend geschenen heeft.
Dat was het!!!

Bleeke Heide
Het maaien van de Bleeke Heide
heeft door persoonlijk overleg met
de boeren tot een goed resultaat geleid, waarbij weer bleek dat je niet
alles in exacte datums kunt vastleggen, maar flexibel met het maaibeheer moet omgaan. Vogels houden
zich niet aan maaidatums. Gelukkig
hadden de meeste boeren begrip
voor het uitstellen van de geplande
maaidatum.
In het kwelweilandje langs de Strijbeekse Beek (Kleine Maaien) wordt
een nieuwe stuw geplaatst waardoor
het kwelwater beter beheerbaar
wordt. De doelstelling van het beheer moet nog nader worden uitgewerkt. De uitwerking van ons plan
wordt in de volgende nieuwsbrief
vermeld.
Recreatie
Inmiddels zijn we, ondanks de
weerstand van sommige recreanten,
begonnen met het verplaatsen van
slagbomen naar doorgaande wegen
zoals bij de Chaamse en Gilzeweg.
Het plan is om binnen enkele jaren
diverse parkeerplaatsen af te sluiten

bosvak 84

en te verleggen naar de rand van de
boswachterijen. De bedoeling van
dit alles is om de bossen autovrij te
maken.
Ossengoor
De ontwikkeling van het Ossengoor
(een voormalig afgegraven weiland
van ongeveer 8 ha., midden in de
boswachterij Chaam) was door de
hoge waterstand van mei en juni
een eldorado voor diverse vogelsoorten. Zelfs de kleine plevier
kwam tot broeden. Inmiddels is het
water via een regelbare stuw afgestroomd omdat Staatsbosbeheer een
doelstelling heeft geformuleerd
voor een botanische ontwikkeling.
Het waterpeil wordt in de zomer en
winter gereguleerd omdat het niet
wenselijk is om langdurig te veel
water op het Ossengoor te krijgen
vanwege de natte heide doelstelling.
Het succes van vak 84 (een afgraving achter camping Buitenlust) zal
mogelijk ook hier te evenaren zijn.
Het zanddepot wordt mogelijk dit
jaar nog afgevoerd waarna de afgraving kan worden voltooid.

Afgraving Vak 84
Inmiddels een aantal jaren na de afgraving van vak 84, begint dit perceel zich fraai te ontwikkelen. Uit
inventarisaties blijkt dat de diversiteit aan plantensoorten elk jaar toeneemt. Zo is moeraswolfsklauw in
bijna in heel het perceel terug te
vinden en is stijve ogentroost zeer
toegenomen. Toch zullen deze plantensoorten niet blijvend zijn, maar
duiden wel op een ontwikkeling in
de juiste richting. Richting bosranden ontstaan ideale biotopen voor
vlinders.
Er komen geregeld vragen over beheer van dit perceel. Vak 84 is aangemerkt als natte heide gebied. Dit
houdt voor het beheer het volgende
in: er geldt een omvormingsbeheer.
Het gaat hier om een voormalig
voedselrijk weiland dat afgegraven
is. Omdat dit perceel vanuit het verleden flink geroerde grond is, zal
hier gefaseerd gemaaid worden. Op
deze manier wordt het perceel verder verschraald en hebben insecten
meer kans om te overleven. Bij uitbundige groei zullen pitrusplanten
gemaaid en afgevoerd worden.
Boswachterij Ulvenhout
Vak 5 in het Ulvenhoutse bos is de
'oude' speelweide langs de Slingerdreef vlakbij de Gilzeweg. Het
speelveld wordt amper gebruikt en
zal dus nog maar twee keer per jaar
gemaaid worden. Hiervan profiteren veel insecten. De randen van de
poel zijn hier en daar 'verflauwd'
worden. Zo ontstond er een grotere
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laagte waarvan amfibieën en libellen zullen profiteren. Ook werden
aan de randen van de poel op strategische plekken de houtige gewassen
afgezet om meer zonlicht op het
water te laten komen. Zo zal de
poel sneller opwarmen wat weer
goed is voor amfibieënsoorten.
Merkske
Inmiddels is overleg gepleegd met
de beheerder van het Merkske aan
de Belgische kant. Het Laarzenpad
is nu vanuit Nederland grensoverschrijdend geworden. De aansluiting ligt vanaf de parkeerplaats aan
de Hoogstratensebaan. Als het
Laarzenpad wordt gevolgd tot in de
Halsche Beemden passeert men de
rijksgrens en loopt men over een
bruggetje en vervolgt men het Laarzenpad in België. Al bij al een geweldig mooie uitbreiding van onze
natuurwandelroute. Inmiddels heeft
de eerste maaibeurt plaatsgevonden
in juli. De tweede maaibeurt zal
plaatsvinden in september. Tot nu
toe zijn de weersomstandigheden
(d.d. 15 juli) gunstig om zonder insporing te maaien.
Strijbeekse heide
Eind dit jaar zal er ongeveer 2 ha.
geplagd worden op de Strijbeekse
heide. Het reeds geplagde gedeelte
heeft zich thans, na de correctie van
de te intensieve begrazing, goed
ontwikkeld. Verder wordt er naar
gestreefd meer openheid te verkrijgen door bomen op de heide en
rond de vennen te verwijderen
waardoor mogelijke broedplaatsen
tot ontwikkeling komen voor o.a.
nachtzwaluwen. Het streven is ook
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Terugblik: Fietsdag 2003
De fietstocht van Mark en Leij, inmiddels traditie, mag vanwege een
goede opkomst en vanwege het
goede weer, wederom een succes
genoemd worden. Onderstaand
een impressie van Frank Degenaar.

bosvak 84, dagpauwogen

een open verbinding te maken vanaf het Langven richting Heistraat.
Reorganisatie
De beheerseenheid
"Ulvenhout/Chaam" is per 1
april door een interne reorganisatie van naam veranderd
in de beheerseenheid
"Langstraat/Chaam".
De beheerseenheid Ulvenhout/Chaam was 2750 ha. en
is met de toevoeging van de
natuurreservaten "Rekken"en
"Langstraat" uitgebreid met
600 ha. De nieuwe reservaten
liggen binnen de gemeente
Waalwijk en Oosterhout. Het
aantal personen wordt in de beheerseenheid uitgebreid met een
veldmedewerker. De boswachterfunctie heeft een kleine verandering
ondergaan. Thans is er één boswachter die hoofdzakelijk zich be-

nachtzwaluw

zighoudt met monitoring (Anke
Brans) en één boswachter voor de
voorlichting (Edwin van Meel). Bij
voorlichting hoort ook
nog surveillance en in
beperkte mate monitoring. Totaal komt ons team
nu op 6 personen. In
Chaam heeft een wisseling plaatsgevonden
doordat Manny Augustein (voorheen opzichter)
een nieuwe baan als administrateur heeft gevonden
in Middelburg. André Muller is ons team als opzichter
komen versterken.
Inventarisaties
Als er interesse onder de leden van
Mark en Leij is om te inventariseren, laat dit dan via de contactpersonen (Will Woestenberg en Johan
Schaerlaeckens) van Mark en Leij
weten. Het is voor Staatsbosbeheer
heel belangrijk om hier een goed
overzicht van te hebben. Ook voor
recreanten moet het duidelijk zijn
dat dit niet zomaar toegestaan is.
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk hierover goede afspraken te
maken.
Staatsbosbeheer

Leij -jawel: de echte "Leij" van
Mark en Leij! - met in de verte de
schitterende Regte Heide. Beslist
een van de mooiste uitzichten van
Brabant. Allemaal trots bezit van
het Brabants Landschap. Vervolgens werd vanaf Goirle het landgoed Gorp en Rovert doorkruist.

Terug ging het via de zuidelijke
kant van Gorp en Rovert, grotendeels over slechts gedeeltelijk verharde, maar uitstekend te berijden
paden. Eenmaal de Poppelseweg
overgestoken ging het via Nieuwkerk op landgoed "het Ooievaarsnest" richting Alphen. Alvorens het

Toen we dat verlieten
en vanuit het bos weer
in het open veld kwamen was in de verte de
mooie kerktoren van
Hilvarenbeek te zien.
De rustpauze met ravitaillering gebeurde bij
de molen "de Doornboom" waar voor de
liefhebbers een kleine
excursie met uitleg in
een antieke artsenpraktijk kon worden beleefd, anderen verkozen
het kruidentuintje te
bewonderen en van de
allengs warmer wordende zon te genieten.
Hilvarenbeek is een
heerlijkheid en beslist
een bezoek waard.

landgoed te verlaten werd de laatste
schaduw benut om een met blikje
fris het stof weg te spoelen en de
allengs strammere beentjes te ontspannen. Het laatse stukje was een
makkie: langs het weidereservaatje
de Egelsbroeken op de toren van
Alphen af. Na Kwaalburg over de
ruilverkavelings weg en het fietspaadje naar de Flaasbloem. Vanaf
daar werd het verlangen naar een
Bellevuese koele pint wel heel hevig en moest de neiging om de laatste kilometers in volle sprint af te
leggen met geweld worden beteugeld. Maar tenslotte was de beloning er wel degelijk: lekker op het
terras van Victor met een geruststellend glas binnen handbereik.

Met echt mooi zomerweer kan een
Mark en Leij fietsdag eigenlijk niet
misgaan. En dat gebeurde dan ook
niet. Een windstille dag en zo'n 25°
C maakten een feest van de 55 af te
leggen kilometers. De heenreis
voerde de 68 deelnemers via de
Chaamse bossen langs Alphen naar
Goirle waar een eerste korte stop
werd gehouden aan de rand van het
dorp. Vanonder een dikke notenboom hadden we een prachtig uitzicht over het dal van de Poppelse

Frank Degenaar
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Chaams Hoen terug van weg….
Iedereen weet inmiddels wel dat er
geprobeerd wordt het Chaams
Hoen voor uitsterven te behoeden.
In een nieuwsbrief van 2000 werd
dit kippenras al door een lid van
Mark en Leij onder de aandacht
gebracht met een pleidooi dit bijzondere cultuurhistorische erfgoed
te behouden voor de streek. Dit
lijkt te gaan lukken.
Nadat alle overgebleven Chaamse
kiepen door een groep vakkundige
mensen van de Nederlandse Hoender Club waren beoordeeld is in november 2001 de Chaamse Hoender
Club opgericht. Inmiddels heeft de
vereniging meer dan 200 leden vanuit geheel Nederland en België
waaronder 12 fanatieke fokkers.
Met de adviezen van toen, zijn ge-

richte fokprogramma's opgesteld
waardoor het ras binnen afzienbare
tijd in zijn oorspronkelijke staat te
aanschouwen zal zijn. Het verdwijnen van de Oudhollandse rassen is
te wijten aan het feit dat het economische aspect belangrijker is geworden dan het behouden van een
ras. Dit heeft geleid tot het verdwijnen van meerdere
dieren en plantenrassen. Voor de Chaamse Kiep is dit tij dus
net op tijd gekeerd.
Tijdens de lezing
over het Chaams
Hoen zal Ad Taks uit
Zundert u informeren
over de raskenmerken, de historie, het
fokprogramma met

de resultaten en wat er allemaal bij
komt kijken. Uiteraard is ook gelegenheid voor het stellen van vragen.
Er zullen meerdere mensen van de
vereniging aanwezig zijn om u te
informeren op vrijdag 10 oktober,
na de jaarvergadering.
Jack Rombouts

De Drunense Duinen: Lezing en excursie
Vrijdag 14 november vertelt Anton
van der Lee ons alles over het verleden en heden van de Loonse en
Drunense Duinen. Hij verrichtte al
in de vijftiger jaren acheologisch
onderzoek in dit gebied en publiceerde diverse artikelen over de
ontstaansgeschiedenis.
In deze lezing staat centraal hoe het
landschap van dit prachtige natuurgebied zich heeft ontwikkeld vanaf
10.000 voor Christus tot de huidige
situatie. De invloed van de mens is
daarbij van doorslaggevende betekenis geweest, vooral in de prehistorie en de middeleeuwen.
Daarom wordt er in deze lezing ook
veel aandacht besteed aan de voorhistorische bewoning van het gebied en aan middeleeuwse archiefgegevens, die het ingrijpen van de

mens bij een van de vroegste milieurampen illustreren.
Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan allerlei verstuivingsverschijnselen zoals die ook nu nog
zijn waar te nemen, aan de reacties
daarop van de plantenwereld, aan
de recreatie-aspecten en aan de vele
bedreigingen van dit schitterende
stuk natuur.
De fraaie dia's nodigen ertoe uit om
de Drunense duinen zelf te gaan bekijken en daarbij de diverse verschijnselen van de lezing zelf ter
plaatse te ontdekken.
Dat kan dus, want een week later is
er een excursie naar deze bijzondere lokatie onder de deskundige leiding van dezelfde Anton van der
Lee. Zondag 23 november, we vertrekken vanuit Chaam om half tien.
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Lezing Mark
en Vliet
Op 12 december houdt deskundige
Victor Witter een lezing over de
geschiedenis en toekomst van twee
Brabantse rivieren.
De Mark en de Vliet zijn, met de
Donge, de enige rivieren die Brabant rijk is. Het zijn jonge rivieren,
zo'n 1000 jaar oud. Ik wil het hebben over hun ontstaan en hoe beide
rivieren in de loop van die 1000
jaar zijn geworden tot wat ze thans
zijn. Heel belangrijk daarbij is allerlei menselijk ingrijpen. En voor wat
de toekomst betreft: moeten we
doorgaan op de huidige weg, moeten we weer terug naar vroeger of
moeten we een nieuwe richting inslaan?
Victor Witter

Jaarvergadering
Vrijdag 10 oktober wordt om 20.00
uur de jaarvergadering van Mark
en Leij gehouden bij Bellevue in
Chaam. Het bestuur rekent op een
grote opkomst.
Bij deze nieuwsbrief treft u separaat
de agenda en alle relevante stukken
voor deze vergadering aan. Alle
andere van belang zijnde zaken,
zoals de vergaderstukken,
correspondentie, statuten en
dergelijke liggen op 10 oktober ter
inzage bij Bellevue.
Na de pauze volgt een lezing over
het Chaams Hoen.
Bestuur Mark en Leij

Tussen de sterren: Celestia
Een heel leuke tip voor iedereen
die enige interesse heeft in sterrenkunde:

Planeten, manen, ruimtevaartuigen
en sterren zijn heel realistisch weergegeven. Het programma kent zo'n
100.000 sterren tot magnitude 15.
Bijgaand een paar plaatjes uit het
programma.
Je kunt er zelf objecten als sterren
en kometen of zelfs een compleet
nieuw zonnestelsel aan toevoegen.
Het programma is heel veelzijdig
en ook nog eens makkelijk te bedienen. Kortom, een echte aanrader.

Celestia is een gratis 3D animatieprogramma waarmee je zelf prachtige plaatjes en complete filmpjes
kunt maken. Bekijk Mars vanaf het
maantje Phobos, vlieg dwars door
de ringen van Saturnus, reis naar de
rode superster Betelgeuze of zelfs
met duizend keer de lichtsnelheid
door onze eigen melkwegstelsel.
vleigend boven de ringen van Saturnus

sterrenbeeld Grote Beer

Surf naar www.shatters.net/celestia
en download helemaal gratis het
11MB grote Celestia programma.
John van Raak

Mark & Leij Nieuwsbrief

25

Jeugdgroep Hommels actief
De Hommels zijn de oudste jeugdgroep van onze vereniging Mark
en Leij, de middelbare scholieren.
Zo midden in de pubertijd hebben
ze wel meer aan hun hoofd dan de
natuur. Toch komen de meesten
telkens weer trouw naar de vrijdagse hommelavond.
Foto-avond
Vrijdag 20 juni was het foto-avond!
Natuurfotograaf Dick Klees nam de
pubers mee naar het mooie natuurreservaat Het Broek en vertelde er
over de beginselen van fotografie.
Daarna mochten de hommels, ieder
gewapend met een fototoestel, proberen om de natuur in dit prachtige
reservaat vast te leggen op de gevoelige plaat.
Alle foto's werden daarna ontwikkeld en afgedrukt. Er waren zeker
veel mooie natuuropnamen bij, en
sommige foto's waren veelbelovend
voor een toekomst als natuurfotograaf!

Dick geeft uitleg
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De huiszwaluw in 2003
Dit jaar hebben mijn zus Elly,
haar kinderen Nick, Robin en Timo en ik voor de veertiende keer
op rij de huiszwaluwen in de omgeving geteld. Wij doen dat voor
het Sovon, een particuliere organisatie die allerlei vogeltelwerk door
vrijwilligers coördineert. Alarmerende berichten over een dramatische achteruitgang sinds de jaren
zeventig, hebben ervoor gezorgd
dat de huiszwaluw nu al een tijdje
op verschillende plaatsen in Nederland in de gaten wordt gehouden.

Vleermuis-avond
Op vrijdag 12 september stonden de
vleermuizen in de schijnwerpers en
zaklantaarns van onze hommels.
Met behulp van beamer en scherm
werd een boeiende natuurfilm over
deze interessante beestjes getoond.
Vleermuizen bestaan al miljoenen
jaren en zijn een zeer succesvolle
zoogdiergroep. Ongeveer eenderde
van alle in Nederland voorkomende
zoogdiersoorten is een vleermuis!

fotografe Tessie

Ze bestaan ook in allerlei soorten en
maten. De allerkleinste Nederlandse
soort is de dwergvleermuis, daarvan
passen er makkelijk twee in een luciferdoosje! Veel vleermuizen gebruiken ultrasoon geluid om zich te
oriënteren bij de jacht op allerlei insecten. Ultrasoon geluid heeft een
frequentie die zo hoog is dat mensen het niet meer kunnen horen.

Na afloop van de film was de schemering ingevallen, de ideale tijd
voor vleermuizen. Gewapend met
vleermuisdetectors zochten we de
omgeving van de Kerkdreef af.
Met zo'n vleermuisdetector worden
de voor ons onhoorbare vleermuisgeluiden omgezet naar lagere geluidsfrequenties die we wel kunnen
horen.
We vonden twee soorten, de dwergvleermuis en de laatvlieger.
Bestuur Jeugdgroep

Kleine winst
Vorig jaar hadden we te maken met
een dramatische achteruitgang (-22
%). Na zo'n jaar is het extra spannend om te gaan tellen. Dit jaar
bleef het lang spannend. Na de eerste dag stonden we op een licht verlies. Gaandeweg werd het verlies
omgebogen tot een lichte winst. Die
hebben we gehouden. We zijn de
tellingen geëindigd met een winst
van 17 nesten (+ 5 %) en 300 fietskilometers op onze teller. Wie weet
wat ons volgend jaar gaat brengen?
Het lijkt erop dat de huiszwaluwen

dit jaar een goede zomer hebben,
met veel insecten. Maar ja, er kan
nog van alles fout gaan op de heenen terugreis naar zuidelijk Afrika en
tijdens het verblijf aldaar. Bij terugkomst (naar veelal dezelfde kolonie) bestaat de helft uit jongen van
het vorige jaar. Een laag broedsucces in het ene jaar betekent dus vrijwel zeker een lage stand in het
daarop volgende jaar.
Per dorp
Kijken we naar de afzonderlijke
dorpen (zie tabel), dan zien we dat
alleen Riel nesten is kwijt geraakt.
Het opvallendst daarbij was een totale leegstand op 't Hoefke 3a, een
grote kolonie die ons 14 jaar is
trouw gebleven. Chaam, Gilze, Molenschot en Ulicoten zijn absoluut
gezien (ongeveer) gelijk gebleven,
waarbij gezegd moet worden dat na
Alphen, Baarle-Nassau en Chaam
nu Ulicoten het rijkst is aan huiszwaluwen. Ulicoten heeft zelfs het
hoogste aantal nesten sinds het begin van de tellingen. In Chaam en
Molenschot hebben zich geen noemenswaardige verschuivingen
voorgedaan. In Gilze was er sprake

van een nieuwe vestiging in een
overigens leeg gebied. Op Hoevenaarsstraat 28 troffen we twee nesten aan. De bewoonster van het
pand wist ons te vertellen dat er in
2002 en 2001 ook al een nestje zat.
In Ulicoten vond een flinke verschuiving plaats van de Haldijk
naar Beemdendreef 3 en kende
Kleine Maaijen 8 het hoogste aantal
nesten ooit (12).
Het grootste deel van de totale
winst komt op naam van Alphen
(+10 nesten), Baarle-Nassau (+8)
en Hulten (+5). In Alphen gaat het
een beetje beter in de Molenwijk en
goed op Terover 11 en 14a. Het
laatste adres telde acht nesten wat
voor Alphen tegenwoordig heel wat
is. In Baarle-Nassau heeft de huiszwaluw zich (sinds vijf jaar) weer
eens gevestigd op het Gorpeind en
doen de kolonies van Nijhoven het
goed. In Hulten hebben de huiszwaluwen de Wierikstraat verruild voor
de Hulteneindsestraat.
Cake voor een kolonie
U weet waarschijnlijk dat u ons elk
jaar kunt helpen. Het zit er namelijk
dik in dat we een aantal nesten heb-

Mark & Leij Nieuwsbrief
ben gemist. Simpelweg omdat we
niet overal kunnen komen of een
bezoek aan elk (afgelegen) gebouw
te veel tijd vergt. Met uw hulp lukt
het elk jaar om er nog wat nesten
bij te vinden. Wat moet u doen?
Hieronder treft u een lijst aan met
adressen waarop we dit jaar bewoonde nesten aantroffen. Weet u
een adres met huiszwaluwnesten
dat niet op deze lijst voorkomt, laat
het ons dan weten. U kunt bellen
naar mijn moeder, mevrouw
Meeuwsen-Segers, 013-5081447.
Geef uw naam en telefoonnummer
door, het adres waar u de huiszwaluwen (geen gierzwaluwen of boerenzwaluwen) weet te zitten en het
aantal nesten. Wij komen langs om
te controleren en de eerste drie bellers die ons daadwerkelijk aan nieuwe nesten helpen kunnen een heerlijke cake tegemoet zien. Alvast bedankt!
Rest mij nog te zeggen dat wij elk
jaar veel plezier beleven aan het telwerk. Voor een groot deel heeft dat
te maken met de vriendelijke mensen die we elk jaar opnieuw ontmoeten.
Henk Meeuwsen
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sinds 1865 een begrip
café-restaurant
Alphen
Baarleseweg 54-58, Haverheining 8, Hazenberg 17, Hofstade 8, 15, 21,38, Hoge dries 2,
Hondseind 25, Kerkakkers 1, Kwaalburg 5, Lindenakker 17, Molendries 2a, 4, Molenstraat 4.
Papenakker 11, Terover 11, 14a
Baarle-Nassau
Bredaseweg 27, 27a, 39, Ghil 13, Gorpeind 6a, Groot Bedaf 8, 10, 10a, Hoogstratensebaan 32,
34, 43, 49, Nijhoven 4-6, 10, Reth 12
Chaam
Baarleseweg 34c, Blokkenweide 14, 26, Bosweg 1, Ganzenbeemd 22, Gilzerweg 55b, 55c,
Hoefakker 19, 24, Kloosterstraat 3a, 15a, Ravenbos 6, Roode Beek 2, 4, Schuttershoefweg 7,
Snijderseweg 5, Ulicotenseweg 50, Wildertstraat 1a, 9, Wouwerdries 21, Zwanendries 1, 3
Gilze
Bessemeindseweg 10, Brakken 10, Hoevenaarsstraat 28, Hofstad 23, Molenstraat 19
Hulten & Molenschot
Broekstraat 6, 7, Hulteneindsestraat 19, 27
Riel
Brabantlaan 1, Brakel 2, Brokkenstraat 3, Elleboog 5, Goorweg 7, Kaar 1, Kantakkers 6,
Looienhoek 2, Oude Tilburgsebaan 23, 25, Ronde Akkers 10, 18, Schellebaan 2, Spaanse Hoek
2, 5, Tilburgseweg 13, Vijfhuizenbaan 10, Zandeind 25
Ulicoten
Beemdendreef 3, Bernardusstraat 9, Chaamsew./Hazenberg 23a, 24, Dorpstraat 3, 8, 17, 23, 33,
Haldijk 5, 7, Heidreef 1, Kleine Maaijen 6a, 8, Oude Strumpt 11, 12, Wilhelminastraat 18
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuuren cultuurhistorische waarden van het landschap in en
rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
individueel lidmaatschap:
€ 12,- per jaar.
gezinslidmaatschap:
€ 16,- per jaar.
lidmaatschap Jeugdgroep:
€ 6,- per jaar.
Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat.
interim voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
secretariaat:

Will Woestenberg, Alphen
Ine Geerts-Hoogkamer, Chaam
Wil Degenaar, Chaam
Postbus 24, 4860 AA, Chaam
Grazenseweg 8, 4856 BB, Chaam
tel. 0161-491480

Bankrekening 10.46.68.296, Rabobank Chaam, ten name van
Natuurvereniging Mark en Leij.
Website: www.markenleij.nl Email: markenleij@markenleij.nl
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