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Ze troffen bij de landeigenaren en pachters niemand,
maar dan ook niemand die
niet enthousiast was. Dit
was voor hen een grote
steun. Het betekende immers dat hun idee ook het
idee van de eigenaren en
pachters was.
En dus gingen ze ervoor.
Het is mede door de steun
van Brabants Landschap
een succes geworden ondanks dat de weersomstandigheden niet gunstig waren. Het waren geweldige
ervaringen en het gaf hen
een heerlijk voldaan gevoel om, mede dankzij hun
inspanningen, vele weidevogels te zien opgroeien.
Dit is een van hun redenen
om waar mogelijk meerdere weidevogelgebieden te
gaan beschermen.
Niet alleen weidevogelbescherming heeft hun interesse. Eigenlijk alles wat met vogels te maken
heeft: Vogelherkenning, vogelexcursies en vogelbescherming. Vandaar dat
zij zich beiden willen gaan inzetten voor de vogelwerkgroep van Mark en
Leij. De eerste excursie van de nieuwe vogelwerkgroep wordt gehouden op
zaterdag 14 februari naar Middelplaten in Zeeland. Volgende excursies zijn
gepland voor zondag 28 maart, zondag 4 april en zaterdag 27 april. We vertrekken altijd vanaf Bellevue om 9:30 uur.

vogels centraal zullen staan. Deze
lezing wordt gegeven door Johan
Schaerlaeckens op vrijdag 5
maart om 20.00 uur in Bellevue.
De lezing is voor iedereen toegankelijk.
♦ Eén over vogelherkenning, hun
biotoop en alles wat daarbij hoort
zoals informatie over goede kijkers en vogelgidsen. Deze lezing
wordt gegeven door Henk Laarhoven op vrijdag 26 maart om
20.00 uur in Bellevue. Ook deze
lezing is voor iedereen toegankelijk.
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Nieuw leven
in de vogelwerkgroep
Maaike Riemslag-Ansems en Annet Cleijsen-Ansems; beiden geboren aan
de Langereit 13 te Gilze en betrokken bij hun leef- en woonomgeving, hadden vorig jaar het plan opgevat om bij hen in de buurt aan weidevogelbescherming te gaan doen, al was dat wel met enige schroom. Zij hadden,
eerlijk gezegd, niet verwacht dat ze veel medewerking zouden krijgen.
Maar de werkelijkheid was volledig anders.
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bunzings

Natuuragenda
januari
4, zo 9:30 wandeling Chaam
8, do 20:00 groen café
9, vr 20:00 ledenavond & quiz
11, zo 9:30 wandeling Baarle
14, wo 20:00 voorlichting weidevogelbescherming
16, vr 20:00 film: Microcosmos
17, za 13:15 Jeugdgroep
kikkers / kwakbollen
februari
1, zo 9:30 wandeling Chaam
1, zo 10:00 Jeugdgroep hommels
vogeltocht Zeeland
2, ma 20:00 voorlichting weidevogelbescherming
5, do 20:00 groen café
6, vr 20:00 dialezing bomen
8, zo 9:30 wandeling Baarle
11, wo 20:00 voorlichting weidevogelbescherming
maart
4, do 20:00 groen café
5, vr 20:00 dialezing natuur in
onze M&L streek
7, zo 9:30 wandeling Chaam
14, zo 9:30 wandeling Baarle
20, za 13:00 Jeugdgroep
kikkers / kwakbollen
26, vr 20:00 dialezing
vogelherkenning
april
4, zo 9:30 wandeling Chaam
11, zo 9:30 wandeling Baarle
17, za 13:15 Jeugdgroep
kikkers / kwakbollen
18, zo 9:30 fietstocht Bieberg

Lezingen over onze vogels
Het voorjaar is bij uitstek interessant om naar vogels te kijken. Om
uw kennis te verruimen en de meest
interessante gebieden in de omgeving te leren kennen worden er
twee lezingen gehouden:
♦ Eén over alle mooie natuurgebieden in het Mark en Leij werkgebied: Informatie over beheer en
inrichting, de kansen en de bedreigingen, de groeimogelijkheden van de gebieden in het kader
van de Landinrichting met natuurlijk alle dier- en plantensoorten die erin voorkomen, waarbij

Maaike

Annet

Weidevogelbescherming
Verder staat op het programma de
weidevogelbescherming, waarvan u
een uitgebreid artikel elders in het
blad vindt. Ook hiervoor worden
een informatie- en twee instructieavonden verzorgd.
U ziet wel, als u buiten in de natuur
wilt zijn, uw kennis over vogels uit
wil breiden, de spanning zoekt van
nesten vinden of als u iets goeds wil
doen voor de vogels bent u van harte welkom bij onze vogelwerkgroep.
Maaike Riemslag
Annet Cleijsen
Opgeven voor of inlichtingen over
de activiteiten van de vogelwerkgroep kunt u doen via:
Maaike: telefoon 0161-452894
Annet: telefoon 0161-455416

Van de
voorzitter
Hoewel de dagen kort zijn en veel
vogels warmere oorden hebben opgezocht, zitten er weer volop wintergasten in onze buurt. Het is zeker
de moeite waard om bij het vallen
van de duisternis eens te gaan kijken bij de Bleeke Heide. De honderden ganzen die komen overnachten, na in de wijde omgeving te
hebben gefoerageerd, voeren een
prachtig schouwspel op alvorens te
landen op of nabij het ven. Tussen
de wintergasten, het lijken er ieder
jaar meer te worden, kunt u dit jaar
mogelijk de pestvogel zien. Ik roep
iedereen op om mooie waarnemingen door te geven op onze website
www.markenelij.nl zodat ook andere geïnteresseerden te weten komen dat er ergens iets moois te zien
is.
In de komende maanden worden er
nog een aantal lezingen gehouden
bij Bellevue. Ik kan u deze lezingen
zeer aanbevelen, evenals de ledenavond op 9 januari, uiteraard weer
met een wervelende quiz.
Ik ben blij u te kunnen melden dat
de oproep in onze vorige nieuwsbrief succes heeft gehad. De vogelwerkgroep heeft een doorstart gemaakt onder de enthousiaste leiding
van twee dames uit Gilze. Er heeft
zich iemand gemeld die de opengevallen plaats in het bestuur wil innemen en de oproep voor een nieuwe hoofdredacteur heeft óók een
reactie opgeleverd. Het is aan de
redactie van de nieuwsbrief om
hiermee verder te gaan. Al met al
zeer positieve ontwikkelingen richting een, naar ik hoop voor alle leden, gezond en natuurrijk 2004.
Veel plezier bij het lezen van deze
nieuwsbrief.
Will Woestenberg
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De Kalmthoutse Heide
Een prachtig gebied om een kerstwandeling te maken is het uitgestrekte heidegebied met duinlandschap en verschillende vennen op
de Kalmhoutse Heide. Het reservaat heeft een zeer grote ecologische waarde. Zeldzame dier- en
plantensoorten vinden er hun natuurlijke biotoop.
Sinds enkele jaren maakt het natuurreservaat deel uit van het grensoverschrijdend natuurgebied
"Grenspark De Zoom-Kalmthoutse
Heide". Dat gebied strekt zich uit
over Kalmthout en aan Nederlandse
zijde over Woensdrecht en omvat in
zijn geheel bijna 4000 ha.
Het is in bepaalde delen toegankelijk via bewegwijzerde wandelpaden. Aan Vlaamse kant vertrekken
de meeste wandelpaden ter hoogte
van de parking langs de Putsesteenweg. In het resevaat is eerbied voor
de natuur een vaste waarde.
Naast de heide is er ook het natuurgebied "de Maatjes". Dit unieke natuurreservaat met rietvelden, broekbosjes en natte weilanden bevindt
zich bij de wijk Nieuwmoer. Zeldzame riet- en weidevogels hebben
er hun broedplaats.

De Maatjes worden beheerd door
de afdeling Natuur van de Vlaamse
Gemeenschap. Parkeerplaats en infobord vind je aan de visvijver.
Het Klein Schietveld is een militair
domein ten zuidoosten van Kalmthout. Het is een prachtig terrein van
900 ha met dennenbossen, eikenberkenbossen, weilanden, vennen
en heide. De afdeling Bos en Groen
van de Vlaamse Gemeenschap beheert hier de flora en fauna. In het
gebied, wat toegankelijk is voor
wandelaars, kun je een wandeling
maken van 12 km. En je doet dan
de mooiste plekjes van het domein
aan. Het loopt soms over oneffen
terrein.
Wat ook zeker de moeite waard is
om te gaan bezichtigen is het Arboretum van Kalmthout. Het is een
unieke tuin met wereldfaam. Er
staan duizenden zeldzame bomen,
struiken en vaste planten. Het hele
jaar door treft men hier bloeiende
planten aan, zoals de Hamamelis b.
in de winter. Deze prachtige tuin is
open van 15 maart t/m 15 november
en op bepaalde dagen in januari en
februari. Een leuke tip om een bezoek te brengen aan dit schitterende
natuurgebied!
Ghislaine Mermans

Fout hout
Het Greenpeace-schip Argus
speurt in Nederlandse havens naar
tropisch hout. De actie is bedoeld
om de Nederlandse regering te wijzen op noodzakelijke wetgeving tegen illegale houtkap. De helft van
het tropisch hout dat in Nederland
wordt gebruikt is illegaal gekapt in
de Iaatste oerbossen.
Tropisch hout uit deze bossen
wordt ondermeer gebruikt bij de
aanleg van de Hogesnelheidslijn en
bij de bouw van de Volkerrak-brug
bij WiIIemstad.
Oerbossen verdwijnen snel door de
vaak grootschalige, illegale
houtkap. De
biodiversiteit van de
bossen raakt
uit balans en
bijzondere
planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Vooral in tropische landen,
maar ook in bijvoorbeeld Rusland,
is illegale kap een groot probleem.
De Nederlandse regering en de Europese Unie buigen zich over de
vraag of Europese wetgeving de
import van illegaal hout moet verbieden of dat het bij vrijwillige
maatregelen blijft. Uit recent speurwerk van de Forest Crime Unit van
Greenpeace blijkt dat zelfregulering
vostrekt onvoldoende is. Dit voorjaar nog publiceerde Greenpeace
drie rapporten over illegale kap
door Nederlandse houtkapbedrijven
in Kameroen.
Michel Verschoor
HELP DE FOREST CRIME UNIT.
DOE AANGIFTE OP:
www.greenpeace.nl/illegaalhout
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Het veld in met Staatsbosbeheer
Op zaterdag 22 november maakte
de werkgroep Externe Contacten
van M&L een fietstocht met opzichter André Muller en boswachter Edwin van Meel van Staatsbosbeheer. De bedoeling was om samen te discussiëren over de inrichting en het beheer van een aantal
natuurgebieden die in eigendom
zijn of komen bij SBB.
In de praktijk blijkt dat discussies in
het veld zinvoller zijn dan in een
saai vergaderzaaltje. De weersvooruitzichten waren niet bijster goed en
toen de deelnemers 's morgens om
09.00 uur bij Bellevue aan het vertrek stonden, hadden ze allemaal
regenkleding aan.
Het Zwarte Goor
Na een korte stop bij de Groote of
Roode beek bij de Kapelweg en het
bekijken van de door de gemeente
en de Landinrichtingscommissie
nieuw gegraven paddenpoel ging de
tocht via de Hemelstraat naar het
Zwarte Goor. Omdat in het voorjaar
en in de winter vaak grote groepen
vogels (o.a. regenwulpen en gan-

zen) de nacht doorbrengen op dit
ven is het van belang om de lichtinval van de woningen aan de Oude
Bredase Baan te verminderen. De
houtwal aan de noordoost zijde
dient daartoe te worden versterkt.
Nu staan er alleen grote bomen.
Door het planten van dicht struweel
op een strook tegen deze houtwal
zal de lichtinval sterk worden beperkt wat de rust voor de vogels ten
goede komt. Ten zuiden van het
ven leeft juist de wens om het gebied open te zetten voor dezelfde
vogels temeer omdat daar in de toekomst een aan SBB toe te wijzen
landschapselement komt te liggen.
Strijbeekse Heide
Toen de groep langs de parkeerplaats bij de Ericaweg kwam, was
men daar juist bezig om een nieuw
informatiepaneel te plaatsen. SBB
hecht er waarde aan om de vele
wandelaars en fietsers in dit gebied
goed te informeren. Onder de gestaag neervallende regen ging de
tocht verder naar het Rondven waar
SBB enige weken geleden een 2 ha
groot perceel heeft geplagd om de

heide meer kansen te geven. Iedereen was erg enthousiast over deze
maatregel. Volgend voorjaar hopen
we ook hier zingende boomleeuweriken aan te treffen. Behalve vogels
zullen de maatregelen ook ten goede komen aan reptielensoorten zoals levendbarende hagedis en hazelworm maar ook vlinder- en libellensoorten zullen profiteren. Via de
Hoge Weg, een zandpad dat door de
regen een stuk zwaarder fietste dan
enige weken geleden, zijn we gaan
kijken naar de poeltjes en vennetjes
van de gemeente Alphen-Chaam.
Ook daar zouden een aantal maatregelen genomen moeten worden.
Omdat Frans van Zijderveld ooit
opperde dat deze gebiedjes mogelijk nog eens aan SBB zouden worden doorgeleverd, was dit voor de
opzichter en boswachter een mooie
gelegenheid om dit gebied te verkennen en hun visie los te laten op
de inrichting ervan. Onderweg werden al fietsend nog een aantal beheersmaatregelen besproken die genomen zouden moeten worden in
het gebied grenzend aan de Strijbeekse Heide.
Staatsbossen
Na een verharde etappe ging de
tocht verder naar de noordkant van
Chaam richting Staatsbossen. Door
de aanhoudende regen moest er
hard gewerkt worden op de fiets.
De eerste stop was bij het Ossengoor. Mark en Leij pleit al jaren
voor een open verbinding tussen
Ossengoor en Leemkuilen. Het lage
armetierige dennenbos vraagt erom
vervangen te worden door natte heide waardoor beide gebieden heel
logisch met elkaar verbonden zullen
worden, hetgeen de biodiversiteit
van het totale gebied alleen maar
ten goede zal komen. Staatsbosbeheer is inmiddels aan de gang ge-
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gaan met onze suggesties want later
vernamen we dat ze ons voorstel
zullen uitwerken voor de planning
van 2005 of zelfs nog eerder als
zich praktische mogelijkheden
voordoen. Vervolgens fietsten
(glibberden) we door naar de Leemkuilen waar de werkers van M&L
in januari/februari 2004 aan de slag
gaan om de directe omgeving vrij te
maken van voornamelijk zaailingen
van grove den en berk. Vervolgens
fietste het gezelschap naar een heideveldje (bij de oeverzwaluwenwand) waar de werkploeg in november de handjes had laten wapperen. De opzichter en boswachter
waren onder de indruk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het geleverde werk. Door het vrijzetten
van de bermen kan de zon de grond
weer bereiken en opwarmen. Dit is
van groot belang voor insecten,
vlinders, kleine zoogdieren en hagedissen. SBB heeft op dit heideveld
recentelijk een vennetje hersteld en
een stuk grond geplagd. M&L pleitte er sterk voor om het heideveldje
op korte termijn groter te maken.
Ook hier hebben we (na intern
overleg van SBB) de toezegging
van SBB dat de werkploeg van
Mark en Leij de naaste omgeving
van het heideveldje (richting fietspad) geleidelijk verder mag afzetten.
Lunch bij Bellevue
Na een tocht van zo'n 27 kilometer
arriveerden we rond 12.30 uur weer
bij Bellevue waar we genoten van
een heerlijke lunch die werd aangeboden door SBB. Ook tijdens de
lunch werd er nog volop doorgepraat over de natuur in onze omgeving. De M&L leden staken niet
onder stoelen of banken dat zij tevreden waren over het vele werk
dat SBB het afgelopen jaar in onze
omgeving heeft uitgevoerd. De
SBB vertegenwoordigers op hun
beurt staken de loftrompet over onze natuurvereniging voor het werk
dat regelmatig wordt gedaan voor
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meter opgevangen. In de nabije toekomst zal er zeker onderzoek worden uitgevoerd om de effecten van
de vistrap te meten. Waterschap
Mark en Weerijs mailde ons nog
dat vistrappen van het cascadetype
tegenwoordig niet meer uitgevoerd
worden met losse keien omdat die
gaan rollen bij hoogwater of door
kinderen verbouwd worden. In
plaats daarvan worden de keien in
beton gestort. Uiteraard zodanig dat
de keien ruim boven het beton uitkomen. Als voorbeeld: de zojuist
aangepaste vistrap in de Strijbeekse
beek waar hij onder de Strijbeekse
weg doorgaat.

SBB: de werkdagen in SBBterreinen, de inventarisaties, het
werk in de Landinrichtingscommissie en een aantal goede voorstellen
waarmee SBB aan het werk kan.
Ook de goede samenwerking tussen
beide partijen stemde alle aanwezigen tot tevredenheid.
Het Merkske
Om half twee vertrok het hele gezelschap onder droge omstandigheden met twee auto's richting Castelré om de omgeving van 't Merkske
te bekijken. Onderweg werd tussen
Chaam en Ulicoten gestopt bij de
Strijbeekse Beek en keken we uit
over de Kleine Maaien, een onlangs
ingericht reservaatsgebiedje tegen
de Strijbeekse Beek. Hier kregen
we een serieus meningsverschil
toen we vernamen dat SBB hier
voortaan begrazingsbeheer wil toepassen. Op verzoek van M&L en
SBB heeft de landinrichtingscommissie "Baarle-Nassau" destijds besloten om de Kleine Maaien in te
richten en te financieren. Een specialist van DLG heeft op ons verzoek
via boringen vastgesteld welke hogere gedeeltes indertijd richting
beek geschoven zijn om het agrarisch gebruik te optimaliseren. Via
maatwerk hebben we bij de inrichting het tegenovergestelde gedaan.
De afspraak was dat we door mid-

del van maaibeheer zouden kijken
hoe dit gebied zich verder zou ontwikkelen. Het zou hiermee als pilot
(ervaring opdoen) dienen voor de
toekomstige inrichting van de te
verwerven weilanden tegen de Strijbeekse Beek. Mark en Leij beseft
dat begrazing geld opbrengt en
maaien 'klauwen' met geld kost
maar hoopt toch dat SBB het maaibeheer ter plaatse handhaaft.
De tweede stop betrof een stuk
voormalig bos in België (zandpad
richting Bootjesven) dat kort geleden was gerooid en geplagd. Afgesproken werd om de ontwikkelingen hier goed in de gaten te houden
omdat soortgelijke maatregelen ook
op SBB terreinen mogelijk zijn.
Frans Vermeer benadrukte nog eens
hoe belangrijk het is dat de plannen
voor 't Merkske aan beide zijden
van de grens goed op elkaar afgestemd worden.
Vistrap
De vistrap bij de Steenenbrug op
het Groeske was de volgende halte.
Hoewel het gebruik van beton bij
de aanleg van een vistrap niet ieders
voorkeur heeft, bleek dat de vistrap
er al veel beter bijligt. Blijkbaar
moeten we de natuur meer tijd gunnen haar werk te doen. Op een lengte van slecht 50 à 60 meter wordt
hier een verval van zo'n anderhalve

Castelreesche heide en Halsche
Beemden
De laatste stop betrof het gebied
van de Castelreesche heide en de
Halsche Beemden. Op de Castelreesche heide werd gesproken over het
beheer van de gronden welke eigendom zijn van SBB. Teleurstellend
was te constateren dat een aantal
SBB-percelen zo intensief beboerd
worden dat het nauwelijks voor te
stellen is dat ze eigendom zijn van
een natuurbeherende instantie. SBB
beloofde dat handhaving van de afspraken welke zijn vastgelegd in
pachtcontracten een hogere prioriteit zullen krijgen dan voorheen. De
middag werd afgesloten met een
wandeling door de Halsche Beemden waar het voetpad is aangesloten
op het al bestaande voetpad aan de
Belgische zijde van het Merkske.
Om 4 uur werd de dag besloten met
een drankje bij Bellevue. Het nut
van een gezamenlijke veldexcursie
werd door iedereen nogmaals on-
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derschreven waarna alle deelnemers
huiswaarts togen.
Tot slot
Hoewel we het niet altijd eens met
elkaar zijn, moet duidelijk zijn dat
de werkgroep niet alleen waardering heeft voor de wijze waarop
SBB recent met Mark en Leij communiceert, maar ook voor hetgeen
SBB de laatste maanden in onze
streek allemaal tot stand heeft gebracht. Behalve de in dit artikel vermelde voorbeelden noemen we het
herstel van enkele poelen ten zuiden van het Zwarte Goor, het herstel van de stuw van de welweilandjes van de Kleine Maaien waardoor
de wondermooie welplasjes water
blijven houden, de afsluiting van
crossgevoelige paden in 't Merkske,
de bekalking van de Bleeke Heide
ten behoeve van de weidevogels, de
aanleg van een landschapselement
tegenover de Bleeke Heide samen
met de Landinrichtingscommissie,
de aanleg van een grote poel op de
voormalige speelweide langs de
Slingerdreef, Het autoluw en blikvrij maken van de staatsbossen, het
open zetten van een moerasbos tegen het Zwart Laag, het verplaatsen
van een raster op een SBB-weiland
ten zuiden van reservaatsgebied
Bleeke Heide waardoor er een brede ruigtestrook is ontstaan. Op dit
moment is een aannemer bezig de
bosranden ten westen en ten zuiden
van de Alphense bergen te verzachten. We stellen het op prijs dat SBB
dit voorstel van Mark en Leij daadkrachtig ter hand genomen heeft.
De biodiversiteit van dit gebied zal
als gevolg van de maatregelen
waarschijnlijk enorm toenemen.
Een chapeau voor SBB is daarom
op zijn plaats.
Johan Schaerlaeckens
Will Woestenberg,
werkgroep Externe Contacten

Fotogroep
Al weer bijna twee jaar geleden liet
de fotowerkgroep van zich horen
en zien tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst met een expositie van
foto's van de Bleeke Heide.
Eind oktober kwam de werkgroep
bijeen om te zien hoe zij haar activiteiten weer kan oppakken. Allereerst bleek er behoefte te bestaan
aan een gezamenlijke doelstelling:
Wat wil je als werkgroep, wat en
waar gaan we fotograferen en wat
gebeurt er met de foto's? Willen we
foto's maken die tot de technische
hoogstandjes behoren of gaat het er
meer om dat aIle werkgroepleden
een gewaardeerde bijdrage kunnen
leveren.
We kwamen tot de volgende conclusies: Doelstelling van de werkgroep is het maken van foto's van
het gebied tussen Mark en Leij. De
foto's kunnen documenterend en/of
kunstzinnig zijn. Ieder kwartaal
komt de werkgroep bij elkaar om
elkaars foto's te bekijken en te bespreken. Uit de gemaakte foto's
worden er een aantal gekozen om te
bewaren. Daarmee wordt voor
Mark en Leij een fotoarchief van de
streek opgebouwd.
Ook wil de werkgroep haar foto's
exposeren. Victor heeft destijds toegezegd hiervoor een wand in Bellevue beschikbaar te stellen.
Voor het komende jaar wil de werkgroep foto's maken met als centraal
thema de vier seizoenen: herfst,
winter, lente en zomer, met als rode
draad het motief 'water'. Op 29 januari komt de werkgroep bij elkaar
om de foto's van het afgelopen seizoen te bespreken. Tot dan!
Namens de fotowerkgroep,
Ghislaine Mermans
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Bescherming weidevogels
Observeren, nesten markeren, eieren redden en jongen beschermen.
De pas opgerichte weidevogelgroep
is op zoek naar vrijwilligers.
Ze hebben het lang niet gemakkelijk de weidevogels en ook in onze
directe omgeving worden ze door
de intensieve landbouw en het roofgedrag van andere dieren bedreigd.
Maaike Riemslag-Ansems en Annet
Cleijsen-Ansems uit Gilze besloten
deze vogels daadwerkelijk te gaan
beschermen. Bijgestaan door Brabants Landschap en in goede samenwerking met de betrokken boeren, wisten de zussen dit jaar ettelijke nesten en vele jongen van de ondergang te redden. Inmiddels zijn
ze naarstig op zoek naar vrijwilligers in Gilze, Alphen en Chaam om
het gebied wat ze bestrijken uit te
kunnen breiden.
De grutto, de kievit, de scholekster,
de wulp. De bescherming van weidevogels is voor Maaike en Annet
een ware passie geworden. Maaike
woont (weer) in het ouderlijk huis
aan de Langereit en daar midden
tussen de weilanden en in de natuur
komt ze de weidevogels tijdens het
seizoen dagelijks tegen. Maar daarmee ook de problemen die de vogels in ons land ontmoeten. Maaike:
"Drie keer per dag laat ik mijn hond
uit en dan zie ik het steeds aan. Eggen, injecteren, ploegen, inzaaien,
maaien. En de weidevogels die met
het bouwen van hun nesten en het
uitbroeden van hun jongen steeds
opnieuw moeten beginnen. Het is
voor hen zo moeilijk geworden om
zich voort te planten." In januari
van dit jaar vond ze dat ze er iets
aan moest doen en ruim een maand
later stond ze met zus Annet - die
ook al jaren iets met vogels had - en
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grutto is kwetsbaar. Het grootste
deel van deze vogelsoort broedt in
Nederland, dus kunnen de nesten en
de jongen hier niet worden behouden, dan sterft de soort uit. Een
gruttonest is erg moeilijk te vinden,
want het zit helemaal verborgen in
het gras. Dat betekent dat je goed
op de sporen - looppaadjes in het
gras - moet letten. Ze maken hun
nest vaak in de buurt van die van
kieviten om met zijn allen de kraaien te kunnen verjagen, die, als ze de
kans krijgen, hun eieren en jonkies
opeten." En lachend voegen ze er
aan toe: "Zelfs wij liepen op een gegeven moment kraaien weg te jagen, zo gek zijn we."

Maaike met een jonge kievit - op de achtergrond Marco,
medewerker van Brabants Landschap
Marco, een veldmedewerker van
Brabants Landschap, op het land.
Het vrijwilligerswerk dat ze al langer zocht, was de weidevogelbescherming in het gebied tussen de
Langereit en Klein Heike geworden.
Hart voor de natuur
"We hebben ons bij Brabants Landschap aangemeld en die instantie
heeft ons heel erg goed op weg geholpen," vertellen de beide zussen.
"Eerst moesten we uitzoeken wie de
eigenaars of pachters van de verschillende stukken grond waren.
Want alles gaat in overleg met de
boeren en zij hebben de vrije keus
of ze wel of niet met het beschermen van de nesten mee willen
doen. Ze bleken er geen moeite mee
te hebben, sterker nog ze waren
juist heel positief. Ze kenden de
verschillende vogels ook allemaal,
wisten dat ze op hun grond zaten en
vonden het vaak erg jammer dat de
nesten verloren gingen. Ze bleken

echt hart te hebben voor de natuur."
"Daarnaast kregen we door Brabants Landschap een veldmedewerker toegewezen en die ging iedere
dinsdagmiddag met ons mee en
leerde ons naar het gedrag van de
weidevogels te kijken en naar hun
karakteristieke geluiden te luisteren.
Broedkuiltjes herkennen, nesten
vinden, dat valt tussen de maïsstoppels al niet mee, maar vogels proberen ook nog eens zo goed mogelijk
te verbergen waar ze hun nest hebben gemaakt. Door hun gedrag
goed te observeren, kun je het toch
lokaliseren. Kieviten bijvoorbeeld
lopen eerst bij het nest vandaan en
stijgen pas een stukje verder op. Terugkeren doen ze zigzaggend. Het
eerste kievitsnest vinden, was dan
ook héél bijzonder. Er lagen vier eieren in, met de punten naar elkaar
toe, dus wisten we dat er werd gebroed. Overigens kun je aan het geluid van de kievit horen of er eieren
of jongen worden bewaakt."
"Vooral het voortbestaan van de

Eieren redden
Hadden Annet en Maaike een nest
ontdekt, dan werd dat met toestemming van de boer gemarkeerd.
"Door twee meter ervoor en twee
meter erachter een stok te zetten.
Vervolgens vroegen we de boer of
hij ons wilde bellen zodra hij ging
ploegen of injecteren, zodat wij het
nest dan even konden verleggen. De
boeren deden dat allemaal. Zestien
keer hebben we zo op 't land gestaan. Nestje oppakken, vasthouden
en terugleggen. Een strootje of
grasstoppel dat in de buurt lag, legden we terug als herkenningspunt.
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Een loonwerker loste het anders op
en reed om het nest van een scholekster heen. Prachtig gezicht was
dat achteraf. Die vogel daar pontificaal midden op het veld, alsof ze op
een eilandje zat. Als ze dat willen,
kunnen de boeren de door ons gemarkeerde nesten natuurlijk ook
zelf verleggen. Eén van hen heeft
dat samen met zijn kinderen - ideaal
was dat - ook echt gedaan."
Om de boeren zo goed mogelijk op
de hoogte en daarmee ook betrokken te houden, stuurden de twee
met regelmaat een nieuwsbrief
rond, met daarin de stand van zaken. Wat overigens ook tot hilarische situaties bleek te kunnen leiden. Maaike: "Vanuit mijn eigen
huis kan ik het gebied met een vogelspotter in de gaten houden. Omdat we veel voetsporen hadden gezien, was ik er extra alert op of
mensen toch geen eieren gingen rapen. Zelfs tijdens het stofzuigen
kon ik dat niet laten. En prompt zag
ik een man op het veld staan. Ik heb
alles uit mijn handen laten vallen,
de fiets gepakt en ben er naar toe
gegaan om 'de eieren te redden'.
Gelukkig heb ik - met bonzend hart
weliswaar - de man nog netjes gevraagd: 'Wat bent u aan het doen
meneer?' Bleek hij de eigenaar niet de pachter die ik kende - van
het land te zijn. Hij had onze
nieuwsbrief gelezen en gedacht: 'Er
moeten daar meer dan drie nesten
zijn, ik heb er
meer vogels gezien'. Hij probeerde ons dus alleen maar te helpen." Ze kunnen er al vertellend nog hartelijk
om lachen, maar
voegen
er
meteen
ook
relativerend aan
toe: "Hoe fanatiek je ook bent, je
moet wel steeds

voor ogen houden dat de natuur
toch zijn gang zal gaan. Je kunt niet
alles redden en dat moet je accepteren."
Kuieren op het veld
Wat hun activiteiten van eind februari tot half juli hebben opgeleverd is op een ingetekende kaart
precies af te lezen: grutto - drie nesten beschermd, waarvan twee uitgekomen; kievit - 29 beschermd, negentien uitgekomen; scholekster vier nesten beschermd, drie uitgekomen;
roodborststapuit - twee beschermd
en twee uitgekomen; wilde eend
één beschermd en één uitgekomen.
Annet: "Het nest van een wulp hebben we niet kunnen vinden. Terwijl
we wisten dat het er moest zijn,
want we hadden ze wel gezien. En
inderdaad, toen het seizoen in juni
bijna voorbij was, zagen we een
wulp met drie jongen langs vliegen.
Die had ons mooi misleid. 'Ik doe
het zelf wel,' moet die hebben gedacht."
Ook het eerste nest uit zien komen,
in dit geval een kievitsnest, was een
ware belevenis. "Toen we er bijkwamen was het eerste ei al uit, het
tweede jong was er aan
het uitkruipen en het
derde hoorden we tikken en piepen. Binnen
een half uur waren
ze droog en renden ze over
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't veld. Bewerken van het land
wordt vanaf dat moment echter nog
een groter probleem. Want waar
zijn die rondkuierende jongen als
de boer aan de slag gaat? Ook daarbij hebben we alle medewerking
gehad. We hebben zelfs ooit voor
de machine uitgelopen, maar de
jongen dekken zich zo in, je ziet ze
niet. Een loonwerker heeft op ons
verzoek een keer van binnenuit gewerkt. Om meer kans op ontsnappen te geven. Terwijl dat voor hem
veel meer werk betekende."
"Eigenlijk is ons eerste seizoen een
pechjaar geweest. Door het erg droge voorjaar konden de grutto's amper aan eten komen. Vervolgens
was mei zo nat en koud dat we de
nesten zagen verdrinken en de eieren in het water dreven. En daarna
was het weer heel droog weer. Het
rendement was daardoor overal in
het land een stuk minder." Hoeveel
tijd er in de bescherming van de
nesten is gaan zitten? Maaike: "De
bedoeling was dat we twee keer per
week op pad zouden gaan. Maar
loop ik met de hond, dan heb ik ook
altijd de kijker bij. Ik wist dus
meestal al waar we ongeveer moesten zijn."
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zitten. "Zelfs de gele kwikstaart en
de graspieper heb ik er gezien. Het
leent er zich heel goed voor dit
veldwerk." Tel daarbij op dat ze
ook hun eerste gebied - van Langereit tot Klein Heike - richting Bavelseweg uit willen breiden en dat
vogelreservaat De Bleeke Heide
aan het vogelbeschermingsgebied
wordt toegevoegd en dan is het niet
verwonderlijk dat Weidevogelgroep
Gilze op zoek is naar vrijwilligers.
Mensen die net als zij het voortbestaan van de weidevogel belangrijk

vinden en daarvoor ook iets willen
doen. "Dus niet alleen affiniteit met
vogels hebben, maar ook heel graag
buiten in de natuur bezig zijn, het
spannend vinden om de vogels te
observeren, nesten te zoeken en te
beschermen en plezier beleven aan
het uitkomen van de eieren en opgroeien van de jongen." Het seizoen
loopt van eind februari tot en met
half juli en de activiteiten kosten in
die periode gemiddeld twee dagdelen per week. Tot eind mei komt het
vooral neer op vogels observeren en
nesten markeren en van juni tot half
juli op het beschermen van de eieren en de jongen. Contacten met de
boeren hoeven de vrijwilligers zelf
niet te onderhouden.
Ter ondersteuning geeft Brabants
Landschap op 14 januari om 20:00
bij Bellevue in Chaam een informatieavond voor vrijwilligers, boeren
en belangstellenden. Voor degenen
die zich als vrijwilliger opgeven,
verzorgt Brabants Landschap op 2
en 11 februari cursusavonden, ook
bij Bellevue in Chaam.
Mariëlle van Hezewijk

Aanmelden als vrijwilliger?

Vrijwilligers gezocht
"We hebben ons wel voorgenomen
om voor de rust van de vogels volgend jaar meer te observeren en
minder snel het veld in te gaan,"
zeggen de zussen. Maar de betrokkenheid zal vast niet minder zijn.
Want ze hebben niet alleen Weidevogelgroep Gilze opgericht, inmiddels zijn ze ook coördinatoren voor
de Vogelwerkgroep Mark en Leij.
Bovendien weet Annet dat er bij de
Boerenbaan, het gebied tussen de
Alphenseweg en het bos bij de Alphensebaan, ook allerlei weidevogels

De Weidevogelgroep Gilze is voor de bescherming van de weidevogels op
zoek naar vrijwilligers die:
♦ affiniteit hebben met vogels;
♦ het voortbestaan van de weidevogel belangrijk vinden;
♦ heel graag buiten in de natuur bezig zijn;
♦ het spannend vinden om vogels te observeren en zo hun nesten te
vinden en te beschermen;
♦ plezier beleven aan het zien uitkomen van eieren en opgroeien van
jongen.
Ter ondersteuning verzorgt Brabants Landschap een cursus van twee
avonden waarop vrijwilligers leren hoe zij het gedrag van vogels kunnen
interpreteren en op welke manier zij de bescherming van de weidevogels aan
kunnen pakken. Weidevogelbeschermers doen hun werk in de periode van
eind februari tot half juli, gemiddeld zo'n twee halve dagen per week.
Hebt u belangstelling voor dit werk dan kunt u contact opnemen met
Annet Cleijsen-Ansems, tel.0161-455416, e-mail: a.cleijsen@zonnet.nl
Maaike Riemslag-Ansems, tel. 0161-452894, e-mail: t.riemslag@planet.nl
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Mark en Leij Werkdagen
Hek aan het Mark en Leij reservaatje geplaatst
Toegegeven, het heeft even geduurd, maar de ingang naar het weilandje in het reservaatje aan de
Kerkdreef in Chaam ziet er nu prima uit. Al enige jaren beheert Mark
en Leij het reservaatje dat in bezit is
van Natuurmonumenten. Het omvat
twee weilandjes die extensief worden begraasd. Tevens zijn een jaar
of 4 geleden 2 heggen (terug)
geplant en twee poelen aangelegd.
Het onderhoud van de weilandjes
wordt gepleegd door enkele koeien,
terwijl de heggen en poelen door de
Mark en Leij werkploeg onder leiding van beheerder Hans Oomen
worden onderhouden.
Dat de ingang van het weilandje
aan de Kerkdreef al die tijd zo onbeholpen was, was een doorn in het
oog van Guus van Roosendaal,
Sjoerd Borst en Arie Koster. Dit
drietal bood aan een hekwerk met
klaphek te verzorgen en inmiddels
is de plaatsing daarvan een feit. Het
is een prachtig en degelijk stuk
werk geworden, laat de foto maar
voor zich spreken.

De heren zijn hartelijk bedankt en
mogen in de toekomst vrezen voor
meer van dergelijke klussen!
Broekse activiteiten
Herfst en winter zijn de dagen voor
het werk in de buitenlucht. Als je
dan ook nog geluk hebt met het
weer, zijn dat mooie dagen. En dat
was het geval tijdens de eerste adhoc werkdag en de eerste officiële
Mark en Leij werkdag, die besteed
werden in Het Broek. Koud maar
heerlijk onbewolkt en windstil weer
maakten een plaatje van het Broek.
Met z'n zeventienen werden daar
inmiddels vertrouwde werkzaamheden verricht: een overbodig geworden prikkeldraadafrastering werd
verwijderd, twee totaal met wilg en
els dichtgegroeide poelen weer in
het volle zonlicht gezet, wilgen geknot en een hele lange strook opschietend struweel afgezaagd, geknipt en gehakt. Al het verzamelde
snoeihout is inmiddels door Natuurmonumenten opgeruimd. Het
Broek, zangvogelparadijs bij uitstek, ligt er weer prima bij en dat
mag de werkploeg zich aantrekken.

Dat het werk met koffie en soep
met stokbrood wel heel aantrekkelijk wordt gehouden is te danken
aan de dames van de catering die in
de Bellevuese keuken de handen
lieten wapperen.
De M&L-werkploeg actief in de
Staatsbossen
Bermen van zandpaden vormen in
onze bossen gunstige biotopen voor
veel soorten kleinere dieren. Voorwaarde is dat de bermen door de
zon beschenen kunnen worden en
dan lekker opwarmen. Ze bieden
dan plaats aan keversoorten, krekels, solitaire bijen- en wespensoorten, vlinders en nog veel meer insectensoorten. Verder zijn het vaak
de meest gunstige plaatsen voor hagedissen zoals de bij ons nog vrij
algemene levendbarende hagedis en
de veel zeldzamere hazelworm. De
laatste ziet eruit als een slang maar
is wel degelijk een (pootloze) hagedis wat onder meer blijkt uit het feit
dat het dier oogleden heeft en dus
met de ogen kan knipperen. Als
echte hagedis kan de hazelworm bij
gevaar zijn staart afstoten. Slangen
kunnen dat niet. Beide reptielen zijn
levendbarend.
Door de zon beschenen bermen bieden ook aan veel planten groeikansen. De prachtige vleugeltjesbloem
is geheel afhankelijk van dergelijke
groeiplaatsen en dreigt helaas te
verdwijnen uit onze Staatsbossen.
Floristische schoonheden als brunel, wespenorchis en tormentil komen er gelukkig nog algemeen
voor.
De grootste bedreiging van de beschreven bermen is het dichtgroeien
met zaailingen van vooral grove
dennen. Om die reden is door de
Mark en Leij werkploeg al enige
malen een zaterdagmorgen besteed
aan het onderhoud van deze paden.
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Plantenwerkgroep
2003
De plantenwerkgroep heeft dit jaar
om de twee weken op donderdagavond geïnventariseerd.

Rond het Ossengoor werd op 15
november met veel resultaat hard
gewerkt op enkele bermen in de
buurt van het Ossengoor. Een volgende werkdag zal gebruikt worden
om het stukje heide grenzend aan
de voormalige leemkuilen boomvrij
te maken.
Wat zou het prachtig zijn als grotere oppervlakten bos omgevormd
konden worden tot heideterreinen.
Op die manier zou een prachtige
dimensie aan onze bossen kunnen
worden toegevoegd met kansen
voor boomleeuweriken, ransuilen,
nachtzwaluwen, boompiepers,
boomvalken, roodborsttapuiten en-

zovoorts. Om nog maar niet te spreken van de mogelijkheden voor
zoogdieren, insecten en planten.
Met betrekkelijk eenvoudige ingrepen liggen deze resultaten binnen
handbereik. Het schitterende heideveldje in het Elsakkerbos in Meerle
is een goed voorbeeld van wat bereikt kan worden. De laatste decennia zijn de Staatsbossen door uitstekend beheer al ongelooflijk in natuurwaarde gestegen, maar er valt
nog veel meer te behalen. Alle
voorwaarden zijn aanwezig.
Frank Degenaar

Op verzoek van Natuurmonumenten zijn onder andere een aantal
graslandjes aan de Heistraat meerdere malen bezocht. Dergelijke inventarisaties worden door Natuurmonumenten gebruikt om te kijken
wat het effect is van een bepaald
beheer.
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Waarnemingen in de streek
Dit najaar wat minder waarnemingen dan anders. Op de Bleeke Heide zijn wat minder soorten vogels
aanwezig vanwege de lage waterstand. Beide slechtvalken zijn weer
aanwezig maar bestrijken dit jaar
een groter gebied. De eerste wilde
toendra rietganzen zijn weer waargenomen maar vallen mogelijk wat
minder op door de alsmaar toenemende aantallen canadaganzen.
We vragen alle leden te letten op
pestvogels want er staat een invasie aan te komen. Pestvogels kunnen in de kleinste tuintjes gezien
worden. Ze hebben een duidelijke
voorkeur voor de bessen van de
Gelderse roos.

Ook hebben we voor Staatsbosbeheer het Ossengoor in de Chaamse
bossen bezocht. Daar hebben we in
de berm langs de zandpaden de gewone vleugeltjesbloem gevonden.
De resultaten van de inventarisaties
zullen tevens naar FLORON
(Floristisch Onderzoek Nederland)
worden gezonden. Van alle resultaten wordt een rapportje geschreven.
Volgend jaar zullen we met de
plantenwerkgroep specifieker bepaalde plantenfamilies gaan bekijken. Door te werken met thema's
wordt de kennis vergroot. Verder
zal tijdens de avonden meer aandacht besteed worden aan determineren van verschillende flora's.
Mocht je meer informatie willen of
mee willen inventariseren neem dan
contact op met Reinier van Nispen,
coördinator plantenwerkgroep,
E-mail: reinierensandra@home.nl
Reinier van Nispen
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kleine
zilverreiger

Bleeke Heide

Herfsttrek
Eind augustus en de eerste helft van
september konden we genieten van
massale doortrek van huis- en boerenzwaluwen. Meerdere waarnemers meldden groepen van vele
tientallen zwaluwen die foerageerden in de luwte van huizen en bossen. Op de Regte Heide werd op 30
augustus een kleine zilverreiger gezien.
Op de Bleeke Heide en de Strijbeekse Heide was er in augustus en
september slechts spaarzame doortrek van groenpootruiters, kemphanen, bosruiters en witgatjes. De lage waterstand in de vennen was hier
natuurlijk niet vreemd aan.
Wel spectaculair was de doortrek
van kleine vogeltjes. Zo werden op
de Bleeke heide op 7 september 11
tapuiten, 6 roodborsttapuiten, twee
paapjes, tientallen graspiepers en
veldleeuweriken en een groep van
12 foeragerende gele kwikken onder een grazende koe geteld.
Frank Degenaar hoorde de laatste
weken van augustus regelmatig een
zingende fitis op het pleintje van de
Blokkenweide in Chaam. Tot half
september werden ook nog overal
zingende tjiftjafs gehoord. In de
eerste helft van september was er
doortrek van tientallen wintertalingen, enkele tafeleenden, watersnippen en goudplevieren. Vanwege de

lage waterstand bleven de vogels
maar kort pleisteren. De eerste
smienten werden op 16 september
gezien. Op 27 oktober werden er 2
houtsnippen in 't Broek gezien. Opmerkelijk in november waren de
enorme groepen houtduiven.

pestvogel

Pestvogels
Er zijn aanwijzingen dat er dit jaar
een flinke invasie pestvogels op
komst is. Er zitten grote groepen
pestvogels in Midden-Zweden en
steeds meer pestvogels blijken in
Zuid-Zweden (Falsterbo) de oversteek te maken naar zuidelijker streken. Dus alles zit tot nu toe mee om
een heuse pestvogelinvasie mee te
maken deze winter. Houd dus goed
je eigen tuin en die van je buren in
het oog. Pestvogels zijn vooral verzot op bessen van de Gelderse roos.
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smienten en 80 wilde eenden. Harry
telt maar liefst 800 canadaganzen
en 85 nijlganzen.
Vlinders
Het jaar 2003 is een bijzonder vlinderjaar geweest. Na de vele waarnemingen in de zomer (zie nieuws-

nijlgans

Bleeke Heide
Op 22 oktober zag Harry van
Vugt de eerste 11 rietganzen.
Dit is heel vroeg in het jaar.
Jarenlang verschenen de eercanadagans
ste rietganzen pas in de eerste week van december, de
laatste jaren in november en
nu zelfs al in oktober. De aantallen
brief september) waren er ook in de
canadaganzen, nijlganzen en
nazomer en herfst nog veel meldincasarca's nemen alsmaar toe. We
gen van opmerkelijke vlinders. In
vragen ons af wanneer de natuurbede laatste week van augustus werd
herende instanties zullen beseffen
Jeroen Stoutjesdijk gebeld door
dat we hier met een enorm promensen in het Brabantpark: Er zat
bleem te maken hebben. Als Mark
een beest tussen de plooien van de
en Leij hier aandacht voor vraagt,
(dichtgevouwen) parasol. Ze dachwordt er steeds vrij laconiek op geten dat het een vleermuis was. Het
reageerd.
bleek een enorme windepijlstaart.
In oktober en november werden regelmatig twee slechtvalken gezien
op en rond de Bleeke Heide. De vogels zijn niet zo standvastig als vorig jaar. Mogelijk hebben de valken
hun jachtgebied vergroot als gevolg
van de lage waterstand op de
Bleeke Heide. Bovendien zwerven
er overal enorme groepen houtduiven rond.
Op 9 november zag Harry van Vugt
een groep van 60 rietganzen. Ook
de rietganzen zijn minder plaatstrouw dan anders. Op 24 november
werden er zo'n 40 rietganzen en een
solitaire kolgans gezien.
Op dinsdag 25 november meldt
Harry dat het aantal wintervogels
toeneemt: 130 rietganzen, 110
moerassprinkhaan

Er kwamen trouwens meerdere
waarnemingen binnen van de windepijlstaart. Dit is een zeer grote
pijlstaartsoort die uitstekend kan
vliegen, met een spanwijdte van 1012 cm. Het is een echte trekvlinder
die thuishoort in tropisch Afrika en
Azië. Ze kunnen duizenden kilometers vliegen. Deze vlinder heeft ook
een uitzonderlijk lange roltong van
wel 10 cm. Hij vliegt op bloemen
met diepliggende nectar zoals
phlox, tabak en petunia. De vlinder
is bij ons behoorlijk zeldzaam. Jaarlijks worden er slechts enkele tientallen exemplaren gezien.
Op 17 september zag Edwin van
Meel twee walstropijlstaarten ten
noorden van het Prinsenbos. In september zag John van Raak bijna dagelijks een koninginnepage en een
kolibrievlinder in zijn tuin aan de
Ravenbos in Chaam; ook op andere
plaatsen werden in september
imago's en rupsen van de koninginnepage gezien. In de Broskens werden op 31 augustus twee kommavlinders gezien.
Ook de overige ongewervelde leverden enkele bijzondere waarnemingen op. De moerassprinkhaan
werd waargenomen in de Broskens.
Deze opvallende sprinkhaan is wellicht de fraaist gekleurde Neder-
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landse sprinkhaan. De dieren hebben meestal een groengele kleur.
De achterpoten zijn opvallend gekleurd met geelgroene dijen en heldergele, met zwarte doorns bezette
schenen. De onderzijde van de achterdijen is rood. Het voorkomen van
de soort is vrijwel beperkt tot vochtige biotopen. In de loop van de
laatste vijftig jaar is de soort gestaag achteruitgegaan als gevolg
van biotoopvernietiging en verdroging. De sikkelsprinkhaan is met
een echte opmars (zoals de tijgerspin) bezig. Henk Cornelissen en
Frans Vermeer zagen hem op de
Strijbeekse heide.

rups van de
koninginnepage

Roofvogels en uilen
Op 5 september werd de slechtvalk
voor de eerste keer gezien op de
Bleeke heide. Frank Degenaar en
Johan Schaerlaeckens konden op
zondag 14 september langs de Bosweg in Chaam genieten van een onstuimige jacht van een havik op een
torenvalk waarbij de torenvalk maar
ternauwernood wist te ontsnappen.
Op 16 september zag Huub Don in
fraai zonlicht een roestend koppel

Hondsdonk op 17 oktober al om
17.10 uur roepen en Frank Degenaar zag op 16 november nog een
jagende kerkuil langs de Kerkdreef.

slechtvalk

(adult man + vrouw) slechtvalk in
de oude eik op de Bleeke Heide ten
westen van het zandpad langs de
grote plas. Drie dagen later zag
Raymond van Breemen het vrouwtje slechtvalk om 11.00 uur in dezelfde boom zitten. Jan Vermeulen
zag op 16 september een vrouwtje
smelleken. Helaas zien we dit roofvogeltje de laatste jaren steeds minder.
Op 15 september joeg een jagende
sperwer honderden kieviten en
spreeuwen de lucht in. De sperwer
werd op zijn beurt weer belaagd
door een boomvalk. Harry van Vugt
mocht getuige zijn van dit voorval.
Op 25 september zag Raymond van
Breemen een vrouwtje en een mannetje slechtvalk jagen boven de
Bleeke Heide. Boven de plas sloeg
een van de slechtvalken een kievit.
Op 2 november zagen Johan Coertjens en Paul Paulussen een vrouwtje blauwe kiekendief jagen boven
het nieuwe grensoverschrijdende
natuurgebied "Eindegoor". Ook
Rob Beenen zag in deze tijd enkele
malen een mannetje blauwe kiek op
de vlaktes in de driehoek Chaam,
Baarle, Alphen. Langs de Heistraat
slapen weer 7 tot 9 buizerds op enkele weilanden tegen de Strijbeekse
Heide (vorig jaar 9 tot 11). Huub
Don meldt dat de bosuilen op de

Zoogdieren
Frie Boon zag op 31 augustus een
bunzing in 't Broek en leerlingen
van de Berkenhofschool zagen
langs het laarzenpad op 22 september een vos. Er kwam een verheugend aantal meldingen van eekhoorntjes binnen. Deze soort gaat
het de laatste tijd duidelijk beter.
Wat treuriger nieuws is dat in oktober en november veel doodgereden
bunzings gevonden werden.

eekhoorn

Overige waarnemingen
Jan Vermeulen heeft in de maanden
augustus en september vele weken
kunnen genieten van een foeragerende groene specht op het gazon
van zijn achtertuin aan de Bredaseweg, midden in de bebouwde kom
van Chaam.
Frie Boon zag op 31 augustus een
ijsvogeltje bij de golfbaan tussen
Bavel en Gilze. Ook bij het Markdalreservaat ten zuidoosten van
Galder werden regelmatig ijsvogeltjes gezien, alsmede op Bouvigne
(Jan Boers). Op zondagmorgen 14
september zag Frie in het Chaamse
Bos (bijna bij 't Zand) een aantal
goudvinken in een laag dennenbos.
Op 7 november zag Sylvia van Nes
een overvliegende kraanvogel tussen 't Broek en de Gilzeweg.
Frank Degenaar had op 24 november bloeiende maartse viooltjes in
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zijn tuin. Frank vraagt zich af of dit
heel erg vroeg of juist heel laat is.
Uit de mailbox:
Ad Kuijpers op 25 sept.:
"Vandaag in mijn tuin aan de Zevenhuizenbaan in Baarle-Nassau
een oranje luzernevlinder. Het is
wel een speciale vorm namelijk:
Colias crocea helice. De vlinder
lijkt erg op een gele luzernevlinder
maar de rand van de achtervleugel
heeft een zware zwarte band. De
bovenkant van de achtervleugel
heeft een duidelijke oranje vlek. Dit
is een vorm die alleen bij vrouwtjes
voorkomt; naar schatting 5-10%
van de vrouwtjes is van deze vorm."

15
bezig met roepen, we hopen dat er
weer een paartje jongen groot zal
brengen in de kast achter in het bos
bij ons."

gaspeldoorn

oranje luzernevlinder,
vorm helice

Henk Cornelissen op 10 okt.:
"De gaspeldoorn breidt zich uit in
Alphen: Vorig jaar 1 groeiplaats
langs de Boshovensebaan. Nu zijn
er 3 groeiplaatsen langs de Boshovensebaan en 1 groeiplaats langs
de Strijbeeksebeek bij de kleine
poel onder Boshoven tussen Alphen
en Baarle. Bram Cornelissen heeft
een windepijlstaart waargenomen
op Klein Bedaf in Baarle-Nassau.
Dit jaar erg veel koninginnepages
bij ons in de tuin. Langs het Bels
Lijntje bijna elke dag wel 5 stuks en
2 kolibrievlinders. Het is weer
herfst en de bosuilen zijn weer flink

Johan Versmissen op 13 okt.:
"Zondag heb ik tijdens mijn wandeling over het laarzenpad in BaarleNassau een vos mogen aanschouwen. Het diertje was in het hoge
gras vermoedelijk naar prooi aan
het zoeken. Omdat ik bovenwinds
stond heb ik het tafereel een vijftal
minuten gaande kunnen slaan alvorens het vosje me zag. Dit was de
eerste waarneming voor mij van dit
dier in onze regio."
Harry van Vugt op 13 okt.:
"Vanmorgen alle vogels geteld op
de Bleeke heide. Geen bijzondere
soorten of aantallen waargenomen.
Ik zat al in de auto om weg te rijden
toen mijn aandacht getrokken werd
door twee grote witte vogels. Eerst
dacht ik dat de twee knobbelzwanen, die op het ven zwommen, weg-

vlogen maar die zaten er nog. Het
bleken twee grote zilverreigers te
zijn, niet zo zeldzaam meer maar
wel mijn eerste waarneming van
deze soort op de Bleeke heide."
Stijn Leestmans op 26 okt.:
"Deze namiddag een wandeling gedaan in Wortel-Kolonie. Aan het
moeras zat een klapekster en toen ik
deze vogel ging fotograferen vloog
er nog een bokje aan mijn voeten
omhoog. Zou het dezelfde klapekster zijn die verleden jaar hier de
winter heeft doorgebracht?
Verder zaten er opvallend veel grote bonte spechten, zwarte mezen en
kuifmezen. Gisteren voormiddag
nog wat rondgewandeld aan de
Halsche Beemden (aan de rivier het
Merkske, net ten noorden van Wortel-kolonie) en daar kwam een kleine bonte specht overvliegen. Verder
zaten er aan het reservaat langs de
Belgische kant veel lijsters en kepen
in de houtwallen die rood zien van
de bessen van gelderse roos en meidoorn. Een plek om eens geregeld
af te speuren op' speciallekes' of om
te genieten van alle vogels die er
zitten. Verder vlogen er in de vallei
nog een 100-tal sijzen en een 50-tal
groenlingen rond."
Met dank aan allen die de moeite
namen hun waarnemingen door te
geven. Iedereen kan zijn waarnemingen, liefst via e-mail, doorgeven
aan:
Johan Schaerlaeckens
Blokkenweide 18,
4861 BN Chaam
Email: schaerl@concepts.nl
Tel: 0161-492046 of 06-53515302

vossen
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Jaarvergadering weer druk bezocht
10 Oktober jongstleden vond in café-restaurant Bellevue gewoontegetrouw voor de zesde maal de
jaarvergadering van Mark en Leij
plaats. Dit jaar stond de jaarvergadering in het kader van veel afscheid nemen en verwelkomen van
oude en nieuwe enthousiaste mensen, die de natuur een hart onder
de riem willen steken.
Na het eerste en ook tweede kopje
koffie, aangeboden door respectievelijk Mark en Leij en Victor Hendriks van café-restaurant Bellevue,
waren er ook dit jaar weer bloemen
voor een gastvrij jaar bij Bellevue.
Sandra, die begreep dat er bij het
bloemetje ook gezoend zou gaan
worden, stuurde snel Victor naar
voren om de bloemen en kussen in
ontvangst te nemen. Waarschijnlijk
zal Victor de kussen wel overbrengen.
Komen en gaan
Zoals vermeld stond de jaarvergadering dit jaar in het teken van het
komen en gaan van enthousiaste natuurminnende mensen. Voor de vogelwerkgroep is een nieuw duocoördinatorschap gevormd door
Maaike Riemslag en haar zus Annet
Cleijsen. Voor wat betreft het kerkuilen- en steenuilenproject in het
gebied Baarle-Nassau heeft Johan
Versmissen toegezegd Wim Cornelissen hier enigszins te ontlasten.
De vaste coördinatoren van de jaarlijkse fietstocht (Frank Degenaar,
Wim en Elly Cornelissen) hebben
het stokje doorgegeven aan Guus
van Roozendaal. De drie vertrekkende coördinatoren worden namens het bestuur bedankt met een
flesje wijn.
Ook de vaste notulist, Guus Degenaar, heeft aangegeven te willen
stoppen met het verslaan van alle

bestuursvergaderingen. Het verslag
van deze jaarvergadering is derhalve het laatste verslag dat Guus zal
opstellen. De voorzitter bedankt
Guus voor zijn inzet en overhandigde hem hiervoor een kleine attentie.
Dit jaar heeft Sonja Vrijenhoek aangegeven niet herkiesbaar te zijn
voor het bestuur van Mark en Leij.
Zij heeft aangegeven wel de jeugdafdeling van Mark en Leij blijvend
onder haar hoede te houden. Voor
haar tomeloze en zeer gewaardeerde inzet wordt zij door de voorzitter
met een attentie bedankt. Daarnaast
zijn Will Woestenberg (voorzitter
ad interim) en Frank Degenaar aftredende bestuursleden, die door
middel van handopsteken door de
vergadering in het bestuur worden
herkozen. Will zal daarbij als voorzitter blijven fungeren, "want hij is
zo prettig in 't gebruik", aldus Ine
Geerts.
Het bestuur is er dit jaar niet in geslaagd om genoeg kandidaten (2 in
getal) te vinden om het bestuur
weer voltallig te maken en ook vanuit de leden zijn er geen nieuwe
kandidaten voorgedragen. Door het
Algemeen Bestuur wordt Sjoerd
Borst voorgedragen om zitting te
nemen in het bestuur. Sjoerd is milieutechnisch adviseur en houdt
zich voornamelijk bezig met bodemsaneringen. Sinds begin dit jaar
is hij lid (en vaste notulist) van de
werkgroep Externe Contacten en
zal hij ook binnen het Algemeen
Bestuur de vaste notulist worden.
Sjoerd wordt eveneens door handopsteken door de vergadering als
bestuurslid gekozen.
Mark en Leijer van het jaar
De Mark en Leijer van dit jaar is dit
jaar niet aanwezig, ondanks diverse
pogingen van zijn vrouw om hem

naar de vergadering te lokken. De
Mark en Leijer wordt dit jaar dus
bij verstek veroordeeld en is genaamd: FRANS VERMEER.
Frans is enkele jaren bestuurslid geweest en verzorgt iedere 2e zondag
van de maand de wandeling vanuit
Baarle Nassau en ook verzorgt hij
regelmatig excursies voor Staatsbosbeheer.

Frans

Recentelijk heeft Frans de website
van Mark en Leij opnieuw vormgegeven. Reeds jaren loopt hij voor de
vlinderstichting een monitoringsroute in 's Merkske en is hij coördinator van de vlinderwerkgroep.
Sinds een paar jaar inventariseert
Frans ook de weidebeek- en bosbeekjuffers in de Halsche Beemden.
Dit jaar is Frans lid geworden van
de recentelijk opgerichte werkgroep
externe contacten. Hij is lid van de
klankbordgroep Reconstructie
Baarle-Nassau/Alphen-Chaam. De
natuurgeleding van de Landinrichtingscommissie B-N/A-C doet nooit
tevergeefs een beroep op Frans om
adviezen te geven voor een inrichtingsplan of om bestaande plannen
te beoordelen. De hand van Frans
zal goed zichtbaar worden zodra de
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commissie overgaat tot de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.
Het ereteken, dit jaar gemaakt door
Mieke Hendriks uit Baarle-Nassau,
zal door de voorzitter bij gelegenheid aan Frans Vermeer worden
overgedragen. Het ereteken bestaat
dit jaar uit een aquarel van een poel
met daarbij enkele bomen, een natuurvriendelijke oever en de onmiskenbare salamander als teken van
onze vereniging. Zoals als jaren te
doen gebruikelijk heeft Henk Cornelissen als tussenpersoon gefungeerd tussen Mark en Leij en de
kunstenaar. Indien er iemand van de
aanwezigen zich geroepen voelt om
voor volgend jaar het "Mark en Leij
ereteken" te vervaardigen, dan kan
hij of zij zich melden bij Henk of
het bestuur.
Financiën
Mark en Leij is ook qua financiën
een gezonde vereniging. Dit jaar
behoeft de contributie dus niet verhoogd te worden. Het ledenaantal is
stabiel en bedraagt ca. 620 leden.
De kascontrolecommissie, dit jaar
bestaande uit Christ van Riel en Jan
de Hoon, meldt de vergadering dat
zij geen onrechtmatigheden heeft
geconstateerd. Beide heren worden
bedankt voor hun inzet en het beschikbaar stellen van hun tijd. De
heer Christ van Riel is aftredend en
zal worden opgevolgd door mevrouw Loes Schaerlaeckens voor
een periode van twee jaar.
Oude en nieuwe activiteiten
De Nieuwsbrief blijft qua kwaliteit
nog steeds op een hoog niveau. Helaas heeft John van Raak aangegeven dat hij binnenkort wil stoppen
als hoofdredacteur en vormgever.
Gelukkig heeft er zich inmiddels iemand aangemeld: De heer Wim Dumont is bereid om de layout van de
nieuwsbrief te gaan doen. John
blijft wel lid van de redactie.
De website heeft een facelift onder-
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gaan: Kijk op www.markenleij.nl
Sinds januari van dit jaar is de
werkgroep Externe Contacten actief. Doel van het instellen van deze
werkgroep was en is om bestuursleden te ontlasten en om zo goed mogelijk gebruik te maken van de expertise, die binnen onze vereniging
aanwezig is. De werkgroep bestaat
uit een aantal bestuursleden en experts op het gebied van natuurbescherming en ruimtelijke ordening.
De werkgroep houdt namens Mark
en Leij contact met externe partijen.
De jeugdgroep bestaat momenteel
uit 24 Kwakbollen, 17 Kikkers en
14 Hommels. Creatieve producten
van de jeugdgroep zijn in de zaal te
bezichtigen. Aan de wand hangen
foto's, die gemaakt zijn door de
Hommels onder de bekwame leiding van Dick Klees. De foto's zijn
gemaakt in 't Broek. Op de tafel zijn
kunstwerkjes uitgestald die door de
Kikkers en de Kwakbollen zijn gemaakt uit natuurlijke materialen en
zwerfafval.

De lezingen in het afgelopen winterseizoen werden, ondanks de goede kwaliteit, minder bezocht dan
het jaar ervoor. Voor het komende
winterseizoen staan weer een aantal
interessante onderwerpen op het
programma. In de Nieuwsbrief worden de leden hierover meer gedetailleerd geïnformeerd. Net als de
wandelingen geldt voor de lezingen
dat ze niet alleen mooi en leerzaam
zijn, maar ook gezellig en bij uitstek geschikt om contacten te leggen met andere leden.
Na de jaarvergadering vond de lezing over het Chaamse Hoen plaats.
Sjoerd Borst

Chaams
Hoen
Vrijdag 10 oktober, na de jaarvergadering van Mark en Leij, hield
de Chaamse Hoender Club een lezing over het Chaams Hoen.
Het CHC telt inmiddels al meer
dan tweehonderd leden, waarvan
er verschillende aanwezig waren.
Het woord was aan Ad Taks, penningmeester en keurmeester binnen
onze vereniging. Hij weet erg veel
van kippenrassen en in het bijzonder van het Chaams Hoen. Aan de
hand van een prachtige presentatie
passeerden alle bijzonderheden en
raskenmerken de revue. Uiteraard
werden de fokresultaten van het afgelopen seizoen uitgebreid toegelicht. Ook de algemene vragen over
het houden van kippen werden feilloos van antwoord voorzien.
We hebben er nu twee fokseizoenen
op zitten en we zijn dit seizoen, ondanks de problemen rondom de vogelpest, weer een stukje dichter bij
het te behalen resultaat gekomen.
Maar we zijn er nog niet, de keurmeesters van de Nederlandse Hoender Club kwamen nog met diverse
verbeterpunten en fokadviezen. Het
moet en kan naar hun mening nog
beter aansluiten op de oorspronkelijke standaardomschrijving. Pas
dan kunnen we tijdens een landelijke keuring op voor erkenning en
staat het Chaams Hoen weer terug
op de officiële hoenderkaart van
Nederlandse rassen. Met de goudpellen komen we al het dichtst bij
de raskenmerken zoals die in de
standaard staan vermeld. Het komende fokseizoen gaan we aan de
verbetering van het ras met veel
plezier, weer hard aan werken.
Jack Rombouts
secretaris CHC
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Terugblik excursie Regte Heide
Op een zeer zonnige zondag 7 september togen we met vijf goedgevulde auto's richting het Riels
Hoefke, alwaar we ontvangen werden door een goed geluimde Wim
de Jong. Wim is opzichter bij Brabants Landschap en onder andere
werkzaam in dit gebied.
Na een hartelijke ontvangst werd
onze kennis door Wim met een aantal meerkeuzevragen op de proef
gesteld. Na deze test met glans te
hebben doorstaan trokken we met
de leden de Regte Heide op. Al bij
het Riels laag werd de eerste, in Nederland in het wild zeldzame, vogel
gespot: een ontsnapte papagaai.
Al eerder had Wim de roep van deze vogel waargenomen, maar kon
het geluid niet thuisbrengen. Wim
vertelde tijdens de wandelingen
honderduit over de maatregelen die
het Brabants Landschap heeft geno-

men om crossen in het terrein uit te
bannen, over de wijze waarop de
heide wordt geplagd, begraasd en
onderhouden, plannen voor de toekomst, en zoal meer.
Via een aantal gerestaureerde grafheuvels liepen we dwars over de
Regte Heide naar de wat meer bosrijke zuidelijke zijde. Bij de vogelkijkhut werden de verrekijkers tevoorschijn gehaald en werd de ken-

nis op het gebied van vogelsoorten
gericht op het dal van de Leij getest. Via de Brakelse Heide kwamen we uiteindelijk weer terecht bij
het Riels Hoefke. De liefhebbers
van koffie en thee bleven nog even
wat nakletsen en genieten van het
wijdse uitzicht. Al met al dus een
leerzame en gezellige excursie.
Sjoerd Borst

Terugblik lezing Drunense Duinen
Lezing door Anton van der Lee op
vrijdag 14 november. Een korte impressie:
♦
Professioneel
♦
Imposant en amusant
♦
Prachtige dia's
Je moet de avond bijgewoond hebben om te zien hoe Anton, aan de
hand van zijn prachtige dia's, je een

reis laat maken door de historie,
van ons landschap, van 10.000 jaar
geleden tot nu.
Ik ben me er weer een beetje meer
van bewust wat voor invloed we als
mens nog steeds kunnen hebben op
ons landschap en ons milieu.
We zagen aan ons voorbijkomen:
Voor-historische woningen, onder-

gestoven bomen of resten daarvan.
Na zo'n lezing ga ik in ieder geval
op een andere manier wandelen in
zo'n prachtig gebied als de Loonse
en Drunense Duinen.
We hebben er nog steeds invloed op
hoe deze stukjes natuur voor de toekomst behouden kunnen blijven.
Door ons gedrag en keuzen die we
maken!
Ook de excursie een week later was
zeer leerzaam. Anton is zondermeer
een boeiend verteller en bovendien
de kenner en deskundige bij uitstek.
Hij heeft er immers van kindsbeen
af doorheen gezworven en er vele
jaren onderzoek gedaan.
Fred Froger
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Cursus natuurfotografie
In samenspraak met de werkgroep
fotografie is het plan opgevat om
bij voldoende belangstelling een
cursus natuurfotografie te houden.
De cursus wil een aantal aspecten
benadrukken die naar onze ervaring
essentieel zijn in de natuurfotografie. Dit omvat naast omgang met de
natuur ook nuttige kennis en omgang met het onderwerp, het leren
kijken en ontdekken van een beeld.
De cursus is bedoeld voor hen die
enigszins vertrouwd zijn met het
fotograferen en behoefte hebben
aan impulsen tot verdieping. Het
bezit van een fototoestel is daarbij
onontbeerlijk.
Uiteraard wordt er ruim aandacht
besteed aan techniek waar die nodig
is als middel om een bepaald doel
te realiseren. De nadruk zal echter
liggen op de fotograaf. Wij stellen
ons ten doel de kwaliteiten van de
fotograaf te ontwikkelen, onafhankelijk van zijn uitrusting.
Daarnaast zal er ruim aandacht besteed worden aan compositorische
elementen en het hiermee oefenen

en bespreken, zodat ze herkenbaar
worden en bijdragen tot verbetering
van de beeldkwaliteit.
Het programma is globaal als volgt:
♦ Essentiële begrippen en theorie
aan de hand van praktijkvoorbeelden.
♦ Toepassing van diverse technieken in theorie en praktijk.
Vingeroefeningen met begrippen en
techniek.
♦ Begeleide praktijk in het veld
(landschap, planten, dieren, macro, etc.).
♦ Opdrachten zelfstandig uitvoeren en evalueren.
♦ Tentoonstelling van vervaardigd
werk?
Een oriënterende bijeenkomst is
voorzien voor januari. Aan deze
cursus zijn uiteraard kosten vebonden. Geinteresseerden worden
vriendelijk verzocht om zich voor
januari 2004 aan te melden voor
deze cursus bij:
Studio Wolverine, Rita & Dick
Studio.wolverine@wanadoo.nl
Legstraat 2a Chaam
Dick Klees

Ledenavond
en quiz!
Op vrijdagavond 9 januari 2004
vindt wederom Mark en Leij’s ledenavond en quiz plaats!
Aanvang om 20.00 uur bij caférestaurant Bellevue in Chaam.
Deze avond is dé gelegenheid bij
uitstek voor het uitwisselen van de
nieuwjaarsgroet, maar meer nog is
het de mogelijkheid om in teamverband uw kennis van actualiteit
en natuur en nog vele andere zaken
te gebruiken om onsterfelijke roem
te vergaren.
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Film: Microcosmos
Mark en Leij beschikt sinds kort
over een eigen beamer van zeer
goede kwaliteit. Daarmee kunnen
niet alleen digitale computerpresentaties worden gehouden, maar
ook video– en dvdfilms op grootbeeldformaat worden vertoond.
Kortom, een eigen bioscoop!

Maak kennis met de wereld van het
kleine, de vele wonderlijke wezens
die onze tuinen en weiden bevolken
en waar we eigenlijk gewoon overheen lopen.
Prachtige filmbeelden van allerlei
insecten in hun dagelijks leven, met
al even mooie muziek maken deze
film tot een must voor iedere natuurliefhebber!
Deze film is helaas alleen toegankelijk voor leden van Mark en Leij.

Op vrijdag 16 januari om 20:00 bij
Bellevue maken we voor het eerst
gebruik van dit nieuwe speeltje. We
vertonen dan een zeer bijzondere
natuurfilm: Microcosmos, het leven
in het gras.

John van Raak

Dialezing bomen in de streek

Eén van de vaste onderdelen in de
quiz is natuurlijk weer de “Herkenuw-streek” fotovraag, waarin uw,
bij Mark en Leij opgedane, streekkennis van doorslaggevend belang
kan zijn voor het behalen van de
eindoverwinning.
Dus noteer in uw agenda: 9 januari
2004 Leden- en quizavond Mark en
Leij (alleen voor leden).
Bestuur Mark en Leij

Vertrouwd met je onderwerp
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Op vrijdag 6 februari van het nieuwe jaar 2004 om 20:00 uur kom ik
met plezier naar Chaam om een
avond te verzorgen rond het thema
bomen. Mijn bomenverhaal heeft
een achtergrond. Een tweepersoons werkgroep vanuit de ABCMilieugroep en Heemkundekring
"Amalia van Solms" pakte twee
jaar geleden een groot project op.
Vanuit onze interesse voor natuur
en landschap besloten we bomen te
gaan inventariseren.

gemeentelijke lijst samen van waardevolle bomen. Deze inventarisatie
leidde tot een tentoonstelling in het
Heemhuis te Baarle. Heel veel mensen kwamen naar hun eigen boom
kijken! Maar we kregen ook veel
andere bezoekers.
We organiseerden een snoeidemonstratie. Het doel was educatief; laat
echte boomverzorgers maar eens
demonstreren hoe je respectvol met een boom kunt
omgaan.

Wij struinden door alle binnen- en
buitengebieden van Baarle-Hertog
en Nassau, van Zondereigen, Ulicoten en Castelré. Bomenschouw
Frans Baltussen van de Bomenstichting maakte ons vooraf wegwijs bij de aanpak van zo'n inventarisatie. We gingen aan het meten,
fotograferen, beoordelen en noteren. Per boom of boomgroep, houtwal of singel maakten we een formulier. Objecten die voldeden aan
de criteria van de Bomenstichting
hebben we daar aangemeld. Volgens eigen criteria stelden we een

Een lezing verzorgen
over
"Bomen in Baarle" werd een logisch vervolg op
al deze activiteiten.
Ook leden van Mark
en Leij waren daarbij aanwezig. Er
bezochten er trouwens ook onze tentoonstelling. Vandaar dat ik nu met
mijn diareeks naar
Chaam kom.

Wat mag U verwachten?
U krijgt een uitgebreide serie dia's
te zien met twee beelden naast elkaar. Bomen in het landschap. Bomen bij onze huizen. Wat hebben
we toch tegen bomen? Moet dat
echt zo slordig met die zaag? Functies van bomen. Pechbomen…
Kortom; we zetten een brede boom
op over bomen. De serie is specifiek voor Baarle gemaakt.
Voor deze gelegenheid deed
ik nog gauw even een
herfstrondje Strijbeek,
Galder, Chaam en
Alphen om in de
beelden niet te
eenkennig over te
komen.
Beschouw mij alstublieft niet als
een deskundige,
maar liever als iemand die de bomen niet kan missen,
die er mateloos van
geniet en hier en daar
zijn zorgen heeft.
Anton van Tuijl
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Dialezing natuur in de streek lezing vogelherkening
Het voorjaar is bij uitstek interessant om naar vogels te kijken. Om
uw kennis te verruimen en de
meest interessante gebieden in de
omgeving te leren kennen worden
er twee lezingen gehouden.

Johan Schaerlaeckens geeft op vrijdagavond 5 maart om 20.00 uur in
Bellevue een lezing over de mooie
natuurgebieden in het Mark en Leij
werkgebied. Johan geeft vooral veel
informatie over de nieuwe reservaten die zijn ontstaan als gevolg van
landinrichtingsprojecten zoals de
Bleeke Heide, het Broek en het
Merkske.
Ondersteund door prachtige dia's
van o.a. vogels, vlinders, amfibieën
en zoogdieren wordt de teloorgang
en de moeizame wederopbouw van
deze gebieden beschreven.
De vruchten van alle inspanningen
worden nu geplukt door teugkeer
van veel bijzondere soorten zoals
nachtegaal, grutto, bosbeekjuffer
etc. Verder veel informatie over de
inrichting en het beheer zoals het

aanleggen van poelen, houtwallen,
plas/dras gebieden, ruigtestroken,
het hermeanderen van beken en het
toepassen van begrazings- en/of

maaibeheer. Ook gaat hij in op de
kansen, de bedreigingen en de
groeimogelijkheden van deze gebieden in het kader van de realisering
van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Kortom een bijzondere aanrader voor natuur- en vogelliefhebbers die geregeld in deze contreien
vertoeven met vele dier- en plantensoorten die erin voorkomen, waarbij vogels tamelijk centraal zullen
staan. De lezing is voor iedereen
toegankelijk.
De Vogelwerkgroep

Als u specifiek wat meer over vogels wilt weten, bent u van harte
welkom op de lezing van deskundige Henk Laarhoven op vrijdag 19
maart om 20.00 uur in Bellevue.

Henk is een hartstochtelijk vogelaar
en hij heeft al veel plekken op de
wereld gezien.
Deze avond gaat Henk dieper in op
alle facetten van vogelherkenning,
hun biotoop, zang, gedrag en alles
wat daarbij hoort zoals informatie
over goede kijkers en vogelgidsen.
Ook deze lezing is voor iedereen
toegankelijk.
De Vogelwerkgroep
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Europa's zeldzaamste dier sterft uit
In de hele wereld sterven diersoorten uit. Toch is dat in Europa een
zeldzaamheid. Uitzondering op deze regel dreigt de Europese nerts te
worden als gevolg van Amerikaans
imperialisme.
Reden voor een internationaal
congres, gewijd aan zijn behoud,
vorige maand in het Spaanse Logroño. Een stad gebouwd op de oevers van de Ebro, met veel verkeer
gespiegeld in de etalageruiten van
modieuze bonthandels, kortom een
passend decor.
Nekslag
De Europese nerts is een marterachtige van bunzing-grootte. Eens bewoonde deze soort in een brede
band centraal Europa van de Atlantische kusten tot de Donaudelta in
Roemenië, noordwaarts tot in het
Finse merengebied en oostwaarts
tot net over het Oeral gebergte.
Door overbejaging om zijn fel begeerde pels waren de WestEuropese populaties al dun geworden. Maar zijn vervanger in de
bonthandel, de Amerikaanse nerts,
wordt zijn noodlot.

De zeldzame Europese nerts
onderscheidt zich uiterlijk door
de witte bovenlip.

De introductie van deze exoot, een
uiterlijk gelijkende maar genetisch
niet verwante soort in pelsdierfokkerijen kent twee kanten. In eerste
instantie nam de jachtdruk op de
steeds schaarser voorkomende Europese nerts af. Maar de kennelijk
onvermijdelijk ontsnapte dieren die
zich in het wild in Europa vestigen,
bewonen een zelfde habitat. De succesvolle opmars van deze soort, getuige zijn inmiddels wijd verspreide
voorkomen in bijna alle geschikte
milieus, blijkt desastreus voor de eigen soort.
Voorkomen
De huidige verspreiding van de Europese nerts bestaat uit een oostelijke en een westelijke populatie. De
westelijke populatie omvat Spanje
en Zuid-Frankrijk, waar de soort
pas in 1937 ontdekt werd. Toen bewoonde hij Bretagne, de Garonnedelta en een brede strook langs de
kust zuidwaarts tot in de Pyreneeën.
Inmiddels is de soort door overbejaging uit Bretagne verdwenen. De
verspreiding neemt niet verder af,
echter de aantallen dalen gestaag.

In Spanje ligt het zwaartepunt van
de verspreiding in de provincie La
Rioja en enkele aangrenzende gebieden. Daarnaast is er een geïsoleerde populatie in Tarragona met
naar schatting 150 dieren. Dan zit er
een gat in de eens aansluitende populatie tot de Donaudelta in Roemenië, met ca. 1000 dieren. Noordwaarts moeten we vanuit deze delta
tot in Wit-Rusland reizen om de
volgende populatie aan te treffen
(300-600 dieren). Vanuit deze populatie lijkt het verspreidingsgebied
oostwaarts richting Oeral nog bijna
aansluitend bezet, maar ook hier nemen de dichtheden dramatisch af.
Biotoop
De Europese nerts is een typische
oeverbewoner van meren en rivieren, met een eigen niche in het natte
habitat, naast soorten als otter en
bunzing. Het is een diersoort die
getuige de zéér langzame voortplantingssnelheid (0,6 jongen per
vrouwtje per jaar) lang en stabiel in
een populatie moet kunnen blijven
leven.
Territorium
De sociale structuur bestaat uit een
langgerekt mannelijk oeverterritorium, wat de territoria van meerdere
vrouwtjes kan overlappen. Als
vrouwtjes al deelnemen aan de
voortplanting dan is dat slechts elk
tweede jaar. Omdat een vrouwtje
haar jongen alleen grootbrengt, is
een veilige omgeving voor de
burcht, met voldoende voedsel in de
onmiddellijke nabijheid, cruciaal
voor het succes. Vrouwtjes hebben
een voorkeur voor ondiepe delen
met dichtbegroeide oevers of eilanden van kleine tot middelgrote rivieren. Mannetjes vertonen geen
duidelijke voorkeur binnen hun territorium.
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Bedreigingen
Genoemde eigenschappen zijn niet
afgestemd op de huidige opvattingen met betrekking tot waterhuishouding, waarbij rivieren zo homogeen mogelijk geoptimaliseerd worden op watercapaciteit, met verlies
aan geschikt habitat als gevolg.
Daar bovenop komen tal van andere
bedreigingen als verkeer, waterverontreiniging, de gevolgen van contaminaties en pcb's in de voedselketen, het onopzettelijk doden van
dieren bij ongediertebestrijding met
klemmen en secundaire vergiftiging
door het eten van met anticoagulantia bestreden knaagdieren. Overigens vooral een Frans probleem
door het massale uitleggen van deze
middelen ter controle van knaagdierpopulaties in het vrije veld.

riviersysteem, de
Zadorra in Spanje,
is dit proces gevolgd. Sinds de
eerste Amerikaanse
nertsen begin jaren
'90 door ontsnapping arriveerden is
de Europese nerts
nu totaal vervangen. Met 12 Amerikaanse nertsen per
10 km², een dubbele dichtheid t.o.v. de hoogst bekende presentie van de Europese nerts.
Maar enkel voedselconcurrentie is
een langzaam proces en verklaart
deze snelle afname niet. Nadere studies hebben geleerd dat vooral het
mannetje van de Amerikaanse nerts
zich zeer intolerant en agressief gedraagt jegens de Europese nerts.
Als de Europese nerts uit de nauwe
strook oeverhabitat verdreven
wordt rest hem geen geschikt leefgebied, wat de hoofdoorzaak lijkt te
zijn van de dramatische achteruitgang. Overigens lijkt in Spanje een
ander semi-aquatisch zoogdier eenzelfde lot beschoren. De endemische Pyreneesche desman, die naast
otter en Europese nerts kon samenleven, neemt af in rivieren waar de
Amerikaanse nerts verschijnt.

Imperialisme
De tijd om oplossingen te vinden
voor deze overlevingsproblemen
wordt ons niet gegund. De belangrijkste bedreiging voor het voortbestaan van de Europese nerts is de
aanwezigheid van populaties vanverwilderde Amerikaanse nertsen.
De Amerikaanse nerts is groter,
zwaarder en sterker dan zijn Europese evenknie.
De Amerikaanse nerts heeft het vermogen zich zeer succesvol voort te
planten met elk jaar een worp. Dit
afgezet tegen een worp van gemiddeld 2 om de twee jaar bij de Europese nerts is de getalsmatige overhand al evident.
In een door de Europese nerts bezet

Haast
Een congres organiseren als comité
ter stervensbegeleiding is weinig
zinvol. Daarom wordt er hard gewerkt om de soort als onderdeel van
onze biodiversiteit te behouden.
Daarom zijn er kweekprogramma's
opgezet. Naast de eerste kweekfaciliteit in Novosibirsk (Rusland) is
het vooral de dierentuin van Taliin
(Estland) geweest die een gestructureerde kweekfaciliteit opgebouwd
heeft. Deze coördineert het EEPprogramma, een samenwerkingsverband waar Europese dierentuinen, o.a. Blijdorp, in het kweken
van met uitsterven bedreigde diersoorten participeren.
Maar om niet enkel de soort, maar
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Drie bange uren langs de Elevara River
In oktober vorig jaar heb ik in
mijn immer voortdurende jacht
naar nieuwe vogelsoorten een bezoek gebracht aan Papoea Nieuw
Guinea, zonder twijfel het meest
woeste en ontoegankelijke gebied
dat ik ooit bezocht heb.
ook zijn vaardigheden om te leven
in een bepaald habitat te behouden,
wordt tevens gewerkt aan het vrijwaren van bestaande populaties van
de invloed van de Amerikaanse
nerts door selectieve bestrijding.
Daarnaast zijn er ideeën ontwikkeld
om kolonies Europese nertsen te
stichten in enclaves waar de Amerikaanse nerts niet voorkomt. Zo is in
Estland een experiment gestart op
het eiland Hiiumaa. Eerst is het eiland geheel van Amerikaanse nertsen ontdaan en vervolgens zijn Europese nertsen geherintroduceerd
vanuit de kweekcapaciteit in Taliin.
Wanneer dit experiment slaagt zal
het eiland Saaremaa volgen. Als
'eiland' kan ook een gebied worden
opgevat dat door de aanwezigheid
van andere barrières geschikt is om
een populatie Europese nertsen te
huisvesten. Hiermee wordt in
Duitsland langs de Eems geëxperimenteerd. Deze pogingen zijn nog
in ontwikkeling en niet a-priori succesvol.
Willen om het even welke maatregelen ooit succesvol worden dan is
het elimineren van de bron een absolute noodzaak. Zolang er Amerikaanse nertsen levend kunnen ontsnappen, valt er tegen deze open
kraan niet te dweilen. Het kweken
op nertsfarms zal waterdicht of verboden moeten worden, willen wij
aan onze verplichtingen tot behoud
van biodiversiteit, aangegaan in internationale verdragen, serieus voldoen.
Dick Klees

Vanuit de uiterst onveilige hoofdstad Port Moresby vliegen Vital,
Gerald en ik met een kleine Twin
Otter naar het afgelegen Kiunga,
het aan de machtige Fly River gelegen dorp dat de toegangsbasis is
voor een van de grootste aaneengesloten gebieden met tropisch regenwoud op aarde.
Drie uur lang vliegen we in het gezelschap van een Australische piloot boven het regenwoud met zijn
talrijke meanderende rivieren, voordat we op de grasbaan in Kiunga
landen. Kiunga dankt zijn bestaan
aan de nabij gelegen reusachtige Ok
Tedi goudmijn.
Een kleurrijk gezelschap van Papoea's getooid met veren van paradijsvogels en kettingen van snavels
van neushoornvogels begroet ons.
Ook onze gids Samuel Kepuknai

staat op blote voeten op ons te
wachten. Hij begeleidt ons naar het
Kiunga Guest House het enige
'hotel' in de verre omtrek.
De volgende dag vertrekken we in
alle vroegte in een druilerige regen
met de boot van Samuel op zoek
naar paradijsvogels, ongetwijfeld de
meest tot verbeelding sprekende vogels die in Papoea Nieuw Guinea
voorkomen.
Enorme krokodillen glijden het water in als ze het geluid van de buitenboordmotor horen en vliegende
honden met een vleugelwijdte van
meer dan een meter vliegen regelmatig boven de boot.

Het is uitkijken geblazen voor Samuel met de vele drijvende boomstammen in de rivier, die soms bijna helemaal onder water liggen.
We zien grote aantallen papegaaien,
fruitduiven en reigers en na een
uurtje varen zien we onze eerste paradijsvogel, een twaalfdradige paradijsvogel, zo bizar en zo mooi dat
woorden tekort schieten om hem te
beschrijven.
In het begin van de tocht komen we
kleine nederzettingen tegen en de
zeer schaars geklede bewoners wuiven enthousiast naar ons. Wij wuiven terug, voornamelijk naar het
vrouwelijk deel van de bewoners.
Af en toe komen we mensen peddelend in holle boomstammen tegen,
maar als we de Fly River verlaten
en in een wirwar van kreken en zijriviertjes de Elevara River opvaren,
komen we niemand meer tegen en
krijgen het gevoel alleen op de wereld te zijn.
De natuur is hier overweldigend en
na twee uren varen bereiken we een
open plek waar we aanleggen.
Laarzen aan, je zelf goed insmeren
tegen de muggen en dan trekken we
het tropisch regenwoud in. Samuel
is hier al vaak geweest en heeft een
aantal 'trails' in het dichte regenwoud gemaakt, maar hij heeft zijn
kapmes heel vaak nodig. De tocht is
een kwelling.
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Het is verzengend heet en ik word
ondanks de muggenspray lek gestoken door de muggen, ik schep mijn
laarzen onder en ontdek een slang
pas op het allerlaatste moment. Ornithologisch is de tocht zeer succesvol, we zien Scheepmakers kroonduif, de grootste duif op aarde, enkele paradijsvogels en vele andere
vogelsoorten.
Na een paar uur zwoegen komen
we een stuk stroomopwaarts opnieuw bij de Elevara River aan.
Samuel spreekt met ons af dat hij
via een kortere route teruggaat naar
de boot en ons dan met de boot oppikt. Binnen een half uurtje,
hooguit drie kwartier is hij wel terug!

Mark & Leij Nieuwsbrief

De rode bosmier (Formica rufa)

beurd kan zijn. Hij is door een slang
gebeten, hij laat ons gewoon in de
steek, hij is verdwaald, wie zal het
zeggen. Een lichte vorm van paniek
slaat toe, zullen we in het harnas
sterven? Zelfs de allermooiste reuzenvlinders kunnen ons niet langer
meer bekoren.
Op het moment dat we echt beginnen te wanhopen en ik het idee
krijg dat de thuis brandende kaarsjes deze keer niet zullen helpen, horen we het geluid van een buitenboordmotor en zien we Samuel in
de bocht van de rivier komen aanvaren. We zijn opgelucht en tevens
woest.
We wachten een uur, anderhalf uur
langs de zeer steile rivieroever en
beginnen elkaar aan te kijken. Volgens Samuel ligt er nog een dorpje
verderop, zes dagen varen! De kans
dat hier iemand met een boot langs
vaart is nagenoeg nul.
De weg terug naar de open plek
vinden we nooit en we zullen dan
zeker verdwalen. Als Samuel niet
terugkeert kunnen we het wel
schudden en zullen onze beenderen
over enige tijd liggen te bleken in
het regenwoud van Papoea Nieuw
Guinea.
Na twee uur wachten beginnen we
te bedenken wat er allemaal ge-
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Duizendmaal excuses, maar onderweg naar de boot heeft Samuel de
roep van een zeldzame paradijsvogel gehoord en hem proberen te
vinden, om hem later aan ons te
kunnen tonen.
Een uur later staan we onder een
reusachtige boom bij de baltsplaats
van de koningsparadijsvogel en
kunnen deze prachtige vogel op ons
gemak bekijken. Het wachten is de
moeite waard geweest, maar het is
slecht voor je hart.
Ik ben inmiddels de 5000 vogelsoorten gepasseerd, op naar de
6000.
Jan Vermeulen

Jeuk
Hij geniet van de natuurlijke rust
om hem heen, van het gezang van
de merel en de roep van de koekoek. Zijn verwondering bij het
zien van een mierenhoop van de rode bosmier tijdens een boswandeling op een zondagmorgen in mei
verandert al na enkele minuten in
bewondering om tot de conclusie te
komen dat de uitdrukking "hij of zij
is een echte Truus de Mier" echt
van toepassing is op erg drukdoenerige mensen. Want het is op en in
de buurt van een mierenhoop een
drukte van jewelste. Alle mieren
zijn druk bezig met aan- en afvoer.
Ook ziet de man dat zijn schoenen
zich binnen het transportgebied van
de mieren bevinden. Enkele ongeveer 8 mm grote bosmieren kruipen
tegen zijn broekspijpen omhoog.
Hij schudt die er toch maar snel af
ondanks al zijn bewondering. Nadat
hij er zeker van is dat zijn kleding
ontdaan is van alle bosmieren en hij
zijn weg wil vervolgen voelt hij iets
kriebelen op zijn benen. Van de bewondering voor de bosmier blijft
niet veel over. Die slaat zelfs om in
haat als hij zich laat zich ontvallen:
"Rotkrengen!!". In een vreemde
draf, soms stampvoetend en met
zijn benen schuddend, verlaat hij de
mierenplaats. Maar hij is toch enkele malen gebeten en met mierenzuur
ingespoten. Mieren doen dat bij al
hun prooien om ze daarmee te verdoven en daarna te doden en soms
in delen te vervoeren naar de mierenhoop. Een vijftal rode plekjes op
zijn benen met in het midden een
prikgaatje en een jeukend gevoel is
het resultaat. Terugkijkend naar de
mierenhoop op een afstand van wel
tien meter vraagt hij zich af: wie organiseert en coördineert heel deze
kolonie? Hoeveel mieren zouden er
in een hoop zijn en met hoeveel ko-

ninginnen? Na nog eens aan zijn
benen gekrabd te hebben wandelt
hij naar huis. Daar vertelt hij het
verhaal aan zijn vrouw en laat de
beten op zijn benen zien. "Is dat alles? Moet je ook maar niet zo
nieuwsgierig zijn en niet op zo'n
hoop van die enge beesten gaan
staan!" is haar enige commentaar.
Nieuwsgierig
Nieuwsgierig geworden (of was de
man dat al?) zoekt hij s’avonds in
enkele boeken wat over rode bosmieren en leest dat er in een hoop
honderdduizenden of soms miljoenen mieren kunnen wonen, waaronder vijf- tot tienduizend koninginnen die ongeveer tien eieren per dag
leggen. De koninginnen kunnen 20
tot 25 jaar oud worden en leggen in
die tijd tienduizenden eieren. Als
hij dit aan zijn vrouw vertelt, die
aan de andere kant van de kamer
een boek van een heel ander genre
zit te lezen, kijkt ze even op en
zegt: "dan hadden ze je wel helemaal op kunnen eten in plaats van
die enkele prikjes die je nu hebt."
Met een ingehouden lach leest ze
verder. Nou ja!! Hij leest in zijn
boek dat er ook werksters en mannetjes in het nest leven. De werksters zijn onvruchtbare wijfjes zonder vleugels en worden 5 à 6 jaar
oud. Zij zorgen voor de bouw en de
verdediging van het nest, ze zoeken
voedsel en verzorgen de eieren en

de larven. De mannetjes met vleugels hebben als enige taak de koninginnen te bevruchten. Na de bruidsvlucht sterven ze allemaal. De koninginnen zijn een stuk groter en ze
hebben een dikker borststuk en een
groot glanzend eivormachtig achterlijf. Na de paring keren ze terug
naar het nest, waar het altijd 18° tot
25°C is, en werpen hun vleugels af,
daarbij soms geholpen door de
werksters. Bosmieren zijn erg nuttige insecten omdat ze in een straal
van ongeveer honderd meter rond
hun nest enorme aantallen ongedierte uit de weg ruimen. Naast
dierlijk voedsel verzamelen ze ook
allerlei bessen. Men noemt ze wel
eens de politieagenten van het bos.

Schade
Het onweer en de storm op deze regenachtige zondagmiddag en avond
hebben veel materiële schade veroorzaakt en drie doden geëist ziet
hij bij het laatste nieuws. Aan een
mierenhoop kan een storm weinig
schade aanrichten, er kunnen wat
afgebroken takken op vallen of in
het ergste geval een hele boom.
Maar de mieren redden zich wel, zo
filosofeert de man hardop bij het
kijken naar de tv beelden. "Zou je
niet even in het bos naar je mierenhoop gaan kijken?" vraagt zijn
vrouw met een ernstig gezicht. "O
nee", reageert hij wat onverschillig.
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Piet Paulusma’s weersverwachting
voor morgen is een stuk beter en
daarmee eindigt het tv nieuws en
voor de man en zijn vrouw ook het
daggedeelte. Bij het wisselen van
spijkerbroek naar pyjamabroek zijn
nog duidelijk de mierenbeten op
zijn benen te zien. Morgen ga ik
toch even naar de mierenhoop kijken denkt hij, liggend in bed naast
zijn vrouw die met het koordje van
de trekschakelaar de slaapkamer in
het donker hult. Er zal wel niets gebeurd zijn, stelt de man zichzelf gerust, want alleen in het voorjaar,
dus nu, leggen de koninginnen bijzondere eieren waaruit koninginnen
en mannetjes worden geboren. Die
worden met speciaal sap gevoed dat
alleen door jonge werksters, die in
de herfst volwassen geworden zijn,
gemaakt kan worden. Uit de bevruchte eieren in de zomer en herfst
komen alleen maar werksters. De
eieren zijn maar een zoutkorrel
groot. Al deze wijsheden heeft hij
uit "De Mierenhoop" een boek over
bosmieren. Denkend aan zijn mierenhoop valt hij in slaap.
Interessant
Dromend van bosmieren en kleinkinderen schrikt hij om 7.45 uur
wakker van de wekkerradio. Op de
voorpagina van de krant leest hij:
"drie doden door storm" en er staan
een aantal foto’s bij van omgewaaide bomen. "Ik ga na het ontbijt eens
in het bos kijken of daar veel schade is aangericht." zegt de man tegen zijn vrouw. "Kom maar niet te
dicht in de buurt van de mierenhoop." Of ze weet wat zijn bedoeling is! Al fietsend ziet hij van een
afstand dat er geen boom of grote
takken op de hoop zijn gevallen.
Hij stapt van zijn fiets en stopt zijn
broekspijpen in zijn sokken om herhaling van het voorval van gisteren
te voorkomen en om niet weer uitgelachen te worden. Er is wel enige
schade, maar die wordt door de
werksters weer hersteld. Het is geweldig om te zien wat een enorm
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koningin

mannetje

aantal dennennaalden, takjes, rupsen en kevers er versleept wordt.
Een mier weegt maar vijf tot tien
milligram en kan tien tot twintig
maal zijn eigen gewicht dragen. Het
nest is altijd gebouwd rond of op
een oude boomstronk en zit wel een
meter of nog dieper in de grond. Er
kan ook nog een ander dier in de

hoop leven: De groen glanzende rozenkever. Die laat zich voeden tot
hij volwassen is en uit kan vliegen
en moet dan snel weg zijn anders
wordt hij door de bosmieren opgegeten. De man vertelt zijn vrouw
dat er veel bladeren en takken liggen maar dat er geen bomen omgewaaid zijn en de mierenhoop niet

werkster

beschadigd is. "Da’s erg fijn voor
jou en voor de mieren, maar dat
kun je ze niet vertellen, want hun
taal spreek je niet." "Nee, dat nog
niet." beaamt de man.
Mieren betasten en beruiken elkaar
met hun voelsprieten en op die manier praten ze met elkaar en door
antennegetrommel geven ze ook
signalen door, legt hij uit. Mensen
met hun gif en hun machines zijn
hun grootste vijanden. De natuurlijke vijanden worden met mierengif
bespoten, zoals spechten die met
hun lange kleverige tong vooral de
larven en de poppen uit de nesten
halen. Mieren hebben ook last van
mijten en poetsen elkaar vaak om
zich er van te ontdoen. En dan is er
nog de mierenleeuw, die in de losse
grond een trechter graaft en van
daaruit loert op mieren. "Erg interessant", zegt zijn vrouw, "maar
hoe doen ze het dan in de winter?"
Ze leggen een wintervoorraad aan,
ze stoppen de toegangen dicht, gaan
steeds trager bewegen en trekken
zich diep in hoop de terug. Ze houden zich doodstil en dicht bij elkaar
wachten ze op de lente. Op woensdagmiddag, genietend van de rust in
het bos, staan de man met zijn
broekspijpen in zijn sokken en zijn
vrouw en hun kleinkind met rubberlaarzen aan, samen bij de mierenhoop. Hij vertelt het verhaal over
het leven van de rode bosmieren
aan twee heel aandachtige luisteraars.
Ad van de Laar

sinds 1865 een begrip
café-restaurant

Bellevue
Dorpsstraat 27, 4861AA Chaam

In deze Nieuwsbrief:
Natuuragenda
Nieuw leven in de vogelwerkgroep
Van de voorzitter
De Kalmthoutse Heide
Fout hout
Het veld in met Staatsbosbeheer
Fotogroep
Bescherming weidevogels
Mark en Leij werkdagen
Plantenwerkgroep 2003
Waarnemingen
Jaarvergadering weer druk bezocht
Chaams hoen
Terugblik excursie Regte Heide
Terugblik lezing Drunense Duinen
Cursus natuurfotografie
Ledenavond en quiz
Film: Microcosmos
Dialezing bomen in de streek
Dialezing natuur in de streek
Dialezing vogels
Europa's zeldzaamste dier sterft uit
Drie bange uren langs de Elevara River
De rode bosmier
Informatie natuurvereniging Mark en Leij
Colofon

1
1
2
3
3
4
6
7
10
11
12
16
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
24
26
28
28

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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tel. 0161-491480
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Natuurvereniging Mark en Leij.
Website: www.markenleij.nl Email: markenleij@markenleij.nl
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