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HSL: dodelijke schermen 

Medio vorig jaar zijn door Rijkswaterstaat de eerste doorzichtige geluids-
schermen geplaatst langs het traject van de HSL/A16 bij Breda. Inmiddels 
staat er alleen al langs het Brabantse deel van het traject 20 km geluids-
scherm van helder glas met een totaal glasoppervlak van 7 hectare.  
 
De bundel wegen en spoorlijnen, die een onneembare barrière vormt voor de 
fauna in het algemeen, blijkt ook een gevaarlijke barrière voor de avifauna te 
zijn. Sinds deze schermen er staan, heeft zich een duizendtal vogels hierte-
gen te pletter gevlogen en dit aantal neemt nog iedere dag toe. Het gaat niet 
enkel om zeldzame soorten als patrijs, ijsvogel, havik, wespendief, sperwer 
en smelleken, maar ook om algemeen voorkomende soorten zoals houtdui-
ven. Van een aantal vogelsoorten (standvogels) in de leefgebieden nabij de 
geluidsschermen is de populatie gedecimeerd; zo is het aantal patrijzen in 
het leefgebied nabij de Aa of Weerijs teruggelopen van 42 naar 8. Om een 
indruk te krijgen van de schermen en de slachtoffers kunt je op de website 
www.westbrabantsevwg.com een aantal foto's bekijken. Een aantal mensen 
van de vogelwerkgroepen uit de regio tellen wekelijks de dode vogels langs 
de schermen. Daardoor weten we dat er overal slachtoffers te vinden zijn. 

Om snel een eind te maken aan deze voor vogels gevaarlijke situatie hebben 
de West Brabantse Vogelwerkgroep, de Brabantse Milieufederatie, Vogelbe-
scherming Nederland en de Dierenbescherming aan de minister van Verkeer 
en Waterstaat gevraagd om met spoed financiële middelen vrij te maken om 
adequate maatregelen te treffen langs het hele tracé van de HSL/A16. Dit om 
te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zullen vallen. 

Natuuragenda 
 

maart 
20, za 13:15   Jeugdgroep 
26, vr 20:00   natuurfilm trekvogels 
28, zo 9:30    wandeling o.l.v. 
                      J. Schaerlaeckens 
 

april 
4, zo 9:30      wandeling Chaam 
11, zo 9:30    wandeling Baarle 
17, za 13:15   Jeugdgroep 
18, zo 9:30    fietstocht Bieberg 
 

mei 
2, zo 9:30      wandeling Chaam 
9, zo 9:30      wandeling Baarle 
15, za 13:15   Jeugdgroep 
16, zo 9:00    vogelexcursie 
                      Alblasserwaard 
 

juni 
6, zo 8:30      excursie naar Lille 
                      Achilles Cools 
13, zo 9:30    wandeling Baarle 
19, za 13:15   Jeugdgroep 
 

juli 
3, za 8:00       excursie Zeeland 
                      naar plan Tureluur 
4, zo 9:30      jaarlijkse fietstocht 
11, zo 9:30    wandeling Baarle 
 

augustus 
8, zo 9:30      wandeling Baarle 

bosanemonen 
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Ook hebben de West Brabantse Vo-
gelwerkgroep en de Brabantse Mili-
eufederatie de Minister van LNV 
gevraagd om handhavend op te tre-
den, omdat bij het aanbrengen van 
de geluidsschermen kennelijk geen 
rekening is gehouden met de Flora- 
en Faunawet, terwijl men, gelet op 
eerdere ervaringen, redelijkerwijs 
had kunnen weten dat vogels tegen 
doorzichtige schermen aanvliegen. 
Er zijn geen mitigerende maatrege-
len genomen, terwijl de Flora- en 
Faunawet dat verplicht. 
De vogeltrek zal begin maart volop 
op gang komen. Daarom is het drin-
gend noodzakelijk dat er op zeer 
korte termijn actie wordt onderno-
men over de volle lengte van het 
tracé, anders kan het aantal slacht-
offers oplopen tot in de tienduizen-
den. 

De projectleiding van de HSL/A16 
erkent het probleem en de noodzaak 
voor een snelle aanpak, zo bleek uit 
een overleg tussen ons en HSL bu-
reau Zuid op 11 februari jl. 
Concreet kunnen de maatregelen 
bestaan uit het mat maken van de 
geluidsschermen langs het gehele 
tracé door ze mat te stralen, of stre-
pen te stralen zoals aangegeven in 
het rapport "Handreiking aanvullen-
de maatregelen transparante ge-
luidsbeperkende constructies" van 
de Dienst Weg- en Waterbouwkun-
de van Rijkswaterstaat.  

Piet van Iersel 
Hetty Gerringa 

 

Strijbeekse Heide 
Staatsbosbeheer gaat op korte ter-
mijn de zuidrand van het Zwarte 
Goor open zetten. Mark en Leij 
pleit al lang voor een open verbin-
ding met het aangrenzend agrarisch 
gebied, temeer omdat daar in de 
toekomst een aan SBB toe te wijzen 
landschapselement komt te liggen.  
 
Kleine Maaien 
In de Kleine Maaien (zuidrand 
Strijbeekse Beek, westzijde Ulico-
tenseweg) zal het gedeelte direct 
rondom de welplassen worden ge-
maaid en op de rest van de weilan-
den vindt maaibeheer met nabewei-
ding plaats. Dit beheer is overeen-
komstig het verzoek van Mark en 
Leij en past in de toekomstige be-
heersvisie als hier straks de Ecolo-
gische Hoofdstructuur gerealiseerd 
wordt. 
 
Bosrandbeheer 
Het bosrandbeheer bij de Alphense 
Bergen en de Generaal is gereed. 
Over een lengte van zo'n 3 km en 
een gemiddelde breedte van enkele 
tientallen meters zijn de bosranden 
verzacht. Alle vellingen zijn uitge-
voerd, het hout is afgevoerd en de 
overgebleven taken zijn op rillen 
geschoven. We hebben er weer een 
schitterende biotoop bij. M&L is 
SBB erkentelijk voor het verwezen-
lijken van dit idee van M&L waar-
voor Dick Klees een aantal inrich-
tingsvoorstellen leverde.  
 
Beheer Bleeke Heide 2004 
Op 16 maart vond er overleg plaats 
over het beheer van de Bleeke Hei-
de in 2004. Aanwezig waren de vier 
agrariërs die in het reservaat maaien 
en hun vee inscharen, André Mul-
ler, Theo Machielsen en Sonja Vrij-
enhoek van Staatsbosbeheer, en 

Guust van der Steen en Johan Scha-
erlaeckens namens de Landinrich-
tingscommissie "Baarle-Nassau". 
Er werden goede afspraken ge-
maakt voor een goed weidevogelbe-
heer in 2004. De Landinrichtings-
commissie en Mark en Leij zijn 
verheugd dat SBB de Bleeke Heide 
bekalkt heeft en de zuurgraad 
nauwlettend volgt. Verder zijn er 
met de agrariërs afspraken gemaakt 
over o.a. het afzetten van ruige stal-
mest. Verder was het verheugend 
dat de agrariërs ook mee wilden 
werken met het weidevogelbeheer 
op hun eigen grond, veelal gren-
zend tegen het reservaat. Bij een 
van hen broeden zelfs de nodige 
paartjes grutto's en kieviten. Ook de 
dames Ansems van de weidevogel-
groep waren blij met deze mede-
werking. 

Tot slot 
Op grond van al deze positieve be-
richten (zie ook de vorige nieuws-
brief) vonden SBB en Mark en Leij 
het niet nodig het geplande overleg 
op 4 maart doorgang te laten vinden 
om de simpele reden dat er weinig 
te bespreken viel omdat alles op 
rolletjes loopt. Dat is wel eens an-
ders geweest. 
 

Edwin van Meel (SBB)  
Johan Schaerlaeckens (M&L) 

Samen met SBB 
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weg twee vennen gegraven. Deze 
vennen liggen vlak bij de bebouwde 
kom van Chaam, niet ver van de 
Roode Beek, een van de vele beken 
die Chaam omstromen. 
 
Salamanderven 
Langs de Kapelweg ligt een vochtig 
weiland met opwellend water. De 
verwachting is dat het hier uitgegra-
ven ven een aantrekkelijk biotoop 
gaat vormen voor salamanders en 
andere amfibieën. 
 
Vlinderven 
Een laarzenpad verbindt dit ven met 
een tweede ven, het Vlinderven ge-
heten. Rond dit wat hoger gelegen 
ven zal een biotoop worden gecre-
eerd waar het goed toeven is voor 
vlinders. 
 
Poëzie 
De gedichten in de stenen van de 
banken zijn geschreven door Frans 
A. Brocatus en Pien Storm van 
Leeuwen. Wie ze wil lezen zal ter 
plaatse moeten gaan kijken. Dan 
kun je meteen ervaren dat het er 
aangenaam verpozen is. 
 

John van Raak 

Het beschermingsproject weidevo-
gel is van start gegaan. Het al lo-
pende project in Gilze wordt voort-
gezet en er komen projecten bij 
rondom de Bleeke Heide en in de 
Gilze Heide. Onder de bezielende 
leiding van Maaike en Annet gaan 
dit voorjaar ruim twintig vrijwilli-
gers van start. Door de weidevogels 
tijdig te observeren hopen de vrij-
willigers de nesten te vinden en te 
markeren zodat de loonwerker of de 
boer het nest ongemoeid kan laten 
tijdens de voorjaarswerkzaamhe-
den. Mark en Leij is blij met de res-
pons van de boeren in de betreffen-
de gebieden. Bijna alle boeren zeg-
den hun medewerking toe. Hopelijk 
zullen er meer jongen groot worden 
nu er actief aan weidevogelbescher-
ming wordt gedaan. 
 
De zoogdierenwerkgroep en de am-
fibieënwerkgroep hebben deze win-
ter ook niet stil gezeten. De zogers 
hebben heel wat avonden besteed 
aan het pluizen van braakballen en 
de leden van de amfibiewerkgroep 
zijn er verschillende keren op uit 
getrokken om te vissen in de 
Chaamse beken en in een meander 
van de Mark bij Breda.  
Als er mensen geïnteresseerd zijn 
en mee willen doen met een werk-
groep kunnen zij contact opnemen 
met de betreffende coördinator.
Door mee te gaan of mee te helpen 
leer je veel van de natuur in onze 
omgeving.  
 
Tot slot, stuur al uw waarnemingen, 
niet alleen bijzondere, ook naar 
Johan Schaerlaeckens, zodat hij zij 
rubriek "waarnemingen in de 
streek" kan blijven schrijven. 
 

Will Woestenberg 

Van de 
voorzitter 

Nieuwe poosplaatsen 

In december vorig jaar zijn er weer 
twee nieuwe poosplaatsen gereali-
seerd in het project Poosplaatsen 
van mw. Pien Storm van Leeuwen. 
 
Mevrouw Lisette de Jong, wethou-
der kunst en cultuur van de ge-
meente Alphen-Chaam, verrichtte 
de officiële opening met een korte 
wandeling en een heuse midwinter 
picknick. Deze nieuwe poosplaat-
sen vormen inmiddels al de 14e en 
15e plek die gerealiseerd zijn binen 
bovengenoemd project. 

Dankzij de samenwerking tussen de 
gemeente Alphen-Chaam, de land-
inrichtingscommissie "Baarle-
Nassau" en natuurvereniging Mark 
en Leij zijn er op een perceel grond 
tussen de Staartenweg en de Kapel-
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samen met de BMF, dat er niet 
meer bouwblokken moeten mogen 
bijkomen dan elders binnen het re-
constructiegebied (de Baronie) door 
beëindiging vrijkomen (uitplaatsing 
= inplaatsing). 
 
Evenredig recht aan alle belangen 
Tijdens het inspreken benadrukte de 
voorzitter dat ook Mark en Leij 
staat voor economische dynamiek 
in het buitengebied met een sterke 
landbouw. Wel vinden we dat de 
Reconstructie ook rekening moet 
houden met de andere waarden van 
het buitengebied, nl. natuur en land-
schap, milieu en cultuurhistorie. In 
de bestuurlijke benadering van het 
Reconstructieproces door Alphen-
Chaam is de weegschaal naar de 
mening van Mark en Leij niet in 
evenwicht. Vandaar dat Mark en 
Leij een dringend beroep deed op 
de gemeenteraad mee te zoeken 
naar een compromis dat evenredig 
recht doet aan alle belangen in het 
buitengebied.  

Effect 
De ongerustheid die sprak uit de 
woorden van onze voorzitter had ef-
fect. De raad heeft zich op 3 februa-
ri laten bijpraten door de secretaris 
en de voorzitter van de reconstruc-
tiecommissie. Daarnaast hebben di-
verse politieke partijen Mark en Le-
ij benaderd voor meer informatie 
over de Reconstructie. De werk-
groep Externe Contacten heeft in-

middels een onderhoud gehad met 
het GBSV en er is telefonisch con-
tact geweest met fractieleden van 
het CDA en GBA.  
Behalve dat, heeft de griffier van de 
gemeente ons gemeld dat het presi-
dium (het overlegplatform van alle 
fractievoorzitters) een onderhoud 
gevraagd heeft met Mark en Leij.  
Overleg met B&W 
Op woensdag 4 februari heeft het 
uitgestelde overleg met B&W 
plaatsgevonden. Ondanks de aan-
wezigheid van een uitgebreide 
agenda hebben we vrijwel uitslui-
tend gesproken over de verstoorde 
verstandhouding tussen B&W en 
M&L. B&W verweten M&L dat er 
teveel op de man gespeeld wordt, in 
dit geval de betreffende wethouder 
die de reconstructie in zijn porte-
feuille heeft. De burgemeester 
maakte duidelijk dat de wethouder 
altijd namens het college of namens 
de raad spreekt en nooit als per-
soon. In de Reconstructiecommissie 
vertegenwoordigt hij de gemeente-
raad.  
 
Spanning 
Tijdens het gehele overleg hing er 
een ongezonde spanning in de 
ruimte. Beide partijen bleken niet 
echt overtuigd van de argumenten 
van de tegenpartij. De M&L verte-
genwoordiging benadrukte nog 
maar eens, evenals tijdens alle vori-
ge vergaderingen, de slechte com-
municatie vanuit de gemeente. 
Vooral het onbeantwoord laten van 
door M&L gestelde mondelinge en 
schriftelijke vragen en het niet na-
komen van afspraken door de ge-
meente is moeilijk te verkroppen. 
B&W beloofde hieraan te zullen 
werken, maar vroeg wel om het 
aantal vragen/onderwerpen beperkt 
te houden en een betere prioritering 

Een ongebruikelijke stap was het, 
maar wel een noodzakelijke. De 
voorzitter van Mark en Leij die op 
18 december 2003 de gemeente-
raad van Alphen-Chaam toesprak 
om aandacht te vragen van het col-
lege van B&W en de raad. Zoals 
onze leden wellicht weten is de ver-
standhouding tussen het College 
en onze vereniging de laatste tijd 
behoorlijk vertroebeld. Tijdens het 
inspreken konden we echter alleen 
ingaan op de Reconstructie, meer 
tijd was er niet en de Reconstructie 
is erg belangrijk. 
 
Reconstructieproces 
Bij het tot stand komen van de zo-
nering intensieve veehouderij is er, 
volgens Mark en Leij, onzorgvul-
digheid geslopen in de voorstellen 
die door de betreffende wethouder 
namens het college van de gemeen-
te in de Reconstructiecommissie 
zijn ingebracht en verdedigd. Het 
proces met betrekking tot de Re-
constructie is ingewikkeld en ver-
loopt uiterst moeizaam. In de Re-
constructiecommissie is geen over-
eenstemming bereikt over de be-
grenzing van de inplaatsingsgebie-
den bij de Druisdijk en de Dekt in 
Alphen. Inplaatsingsgebieden zijn 
gebieden waar grote nieuwe bouw-
blokken voor intensieve veeteeltbe-
drijven worden gerealiseerd omdat 
die, in het kader van de Reconstruc-
tie, elders in de Baronie opgeheven 
worden. De gemeente kiest hier 
voor een ruime begrenzing. De 
BMF kiest voor een minder ruime 
begrenzing omdat een gedeelte van 
deze gebieden in de Groene Hoofd-
structuur ligt en de begrenzing bo-
vendien in strijd is met de spelre-
gels zoals die gehanteerd worden 
bij de zonering voor de intensieve 
veehouderij. Bovendien vinden wij, 

Alphen-Chaam: Mark en Leij spreekt in 
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Als de kikkers carnaval vieren 
pakken ze wat ze krijgen kunnen.  
 
Niet alleen mensen krijgen het op 
hun heupen als de dagen nog maar 
net beginnen te lengen. Ook bruine 
kikkers hebben daar al heel vroeg 
last van. Ze springen eens lekker uit 
de band. De vergelijking met carna-
val is treffend: het duurt maar een 
paar dagen, waarna ze totaal uitge-
put zijn. Ze "dansen en hossen" met 
honderden tegelijk door de sloot. Ze 
brommen en brullen, verwisselen 
hun grauwe winterkleur voor iets 
vrolijkers en de heren kikkers pak-
ken wat ze pakken kunnen. Er ont-
staan zelfs ware polonaises van 
aaneengeklitte kikkers.  
Wat is hier nu eigenlijk aan de 
hand? Het gaat om het jaarlijkse pa-
ringsgebeuren. Direct na het ontwa-
ken uit de winterslaap verandert de 
haast zwarte slaapkleur van de kik-
ker in het normale bruingroen. 
De mannetjes krijgen een witte 
buik, de dames een gele. Een heel 
enkele kikker, prins carnaval als het 
ware, wordt turkoois blauw. Een 
foutje van de natuur dat hem een 
haast "plastic"uiterlijk bezorgt. De 
gele kleurstof die normaal samen 
met blauw een groene kleur geeft 
ontbreekt.  
De mannen uit de wijde omgeving 
verzamelen zich jaar in jaar uit in 
dezelfde poel. Enkele dagen later 
gevolgd door de 
vrouwtjes. De da-
mes worden gre-
tig opgewacht, 
soms zelfs al op 
de oever worden 
ze besprongen 
door de manne-
tjes. Die omar-
men de vrouwtjes 
met de voorpoten 
en laten zich door 

aan te geven zodat het voor de ge-
meente duidelijk is wat de heikele 
punten zijn bij M&L. De discussie 
heeft de gehele avond in beslag ge-
nomen, wat tekenend is voor de 
huidige relatie tussen de partijen. 
Ondanks dit moeizaam verlopen 
overleg zijn we uiteindelijk met een 
nieuwe afspraak de deur uit gegaan. 
Tijdens dit overleg zullen vier voor 
ons belangrijke punten op de agen-
da staan:  
 
♦ Handhaving,  
♦ Het al lang geleden beloofde 

brede overlegplatform, 
♦ De bestuurlijke begeleiding 

van Alphen-Chaam van de 
Reconstructie, 

♦ De problematiek van de 
boomteelt. 

 
B&W heeft beloofd om dan duide-
lijkheid te scheppen hoe zij staat te-
genover deze punten. De uitkomst 
van deze belofte zal cruciaal zijn 
voor de toekomstige verhouding 
tussen dit college en Mark en Leij.  
 
Toekomst 
Het is nog even wennen aan het du-
ale stelsel, maar dat geldt niet al-
leen voor ons. We moeten ons reali-
seren dat we niet meer alleen meer 
met B&W te doen hebben. Door het 
duale stelsel worden de raadsleden 
een belangrijke partij voor ons en 
we zullen moeten zorgen met de di-
verse fracties in gesprek te komen. 
Hoewel de leden van de werkgroep 
niet staan te springen om aan poli-
tiek te gaan doen, zullen de politie-
ke partijen in de toekomst een be-
langrijke gesprekspartner worden. 
 
Voor diegenen die nog eens willen 
nalezen wat de voorzitter heeft ge-
zegd tijdens de gemeenteraadsver-
gadering: De volledige tekst van de 
voordracht is op onze website na te 
lezen (www.markenleij.nl). 
 

Natuurvereniging Mark en Leij 

hun partners naar het water dragen. 
Nu hebben de mannen wel een pro-
bleem. Ze onderscheiden namelijk 
niet wat vrouwtjes zijn. De kikker-
wereld zit nogal eenvoudig in el-
kaar: Alles wat beweegt telt mee. 
Kleiner dan jezelf is eetbaar. Is het 
veel groter is en bewegend dan 
vlucht je. En ongeveer even groot, 
dat "pak" je. Weert het af, dan zal 
het ook wel een mannetje zijn. Doet 
het niets of heel gek, dan zal het 
wel weer een vis of stukje hout zijn. 
En maakt het ten lange leste her-
kenbare gebaren, dan moet het wel 
een wijfje zijn, en daar paar je mee. 
Zo simpel is dat. 
Het koude water en het licht zorgen 
voor de prikkels die aanzetten tot 
ei-afzetting. Het vrouwtje legt wel 
2000 eieren in een klomp gelei. Het 
mannetje, op haar rug gezeten, de-
poneert zijn zaad daar overheen. 
Heeft het wijfje al haar eieren ge-
legd, dan laat hij haar los en zoekt 
een ander. Ze kijken niet meer om 
naar de klont dril of de kikkervisjes.
Die redden het zelf maar. De enkele 
overlever die als kikkertje 's zomers 
het land op kruipt, prent dan in zijn 
geheugen waar hij/zij drie jaar later, 
geslachtsrijp, terug moet komen. 
Als een vijver gedempt wordt kun-
nen er dus nog jaren elk voorjaar 
kikkers terugkomen. 

 
Dick J. C. Klees 

De bruine kikker 
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14 februari 2004 vond de laatste 
werkdag van het seizoen plaats en 
wel bij de Alphense Bergen. 
De werkzaamheden werden weer 
verricht met de harde kern van de 
werkers in de vereniging. We heb-
ben een groot deel van de ochtend 
de Fluitberg ontdaan van jong op-
schot dat vooral bestond uit zeer 
jonge dennenboompjes. 
 
De Fluitberg is het hoogste punt in 
onze omgeving en is op deze werk-
dag geheel met de blote hand, op 
welhaast ambachtelijke wijze, van 
het jonge opschot ontdaan.  
Tevens werd aan de overzijde van 
de zandbaan een strook van onge-
veer 20-25 meter vrijgezet. De foto 
laat zien wat hiervan de resultaten 
zijn. Op de voorgrond geen jonge 
dennenboom meer te bekennen. De 
achtergrond laat echter zien dat hier 
nog werk genoeg ligt voor nog ze-
ker een werkdag. De op stapels ge-
gooide takken vormen een prima 
schuilplaats voor veel kleine dieren. 

Jarig 
Onze voorzitter Wil Woestenberg, 
had juist deze dag uitgezocht om 
een jaar ouder te worden, hetgeen 
op gepaste wijze gevierd werd.  
 
Catering 
De catering was deze dag anders 
van samenstelling; Frank Degenaar 
moest als gevolg van ziekte verstek 
laten gaan. Had hij geweten dat het 
nuttigen van diverse flessen wijn 
een aangenaam einde van deze 
werkdag betekende, dan had hij ze-
ker geprobeerd aanwezig te zijn. 
Wil Degenaar, de stand-in van 
Frank, en Elly Cornelissen brachten  
met koffie en erwtensoep het mo-
reel van de werkploeg weer op een 
hoog niveau. Ook deze laatste 
werkdag was mede gezien het goe-
de weer en de gezellige sfeer weer 
zeer aangenaam. 
 
Voor dit seizoen zit het er op, in het 
komende najaar steken we de han-
den weer flink uit de mouwen! 
 

Guus Degenaar 

Laatste werkdag Mark en Leij 

Wil Woestenberg, 39 jaar oud, temidden van harde werkers  
die natuurlijk ook wel een glas wijn lustten 

De strook bos, voor een groot gedeelte zuiver gezet. 
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Op 12 december 2003 werd tijdens 
een redelijk bezochte presentatie 
door hydroloog en Mark & Leij lid 
Victor Witter het belang van deze 
rivieren voor onze regio toegelicht. 
 
De vorming van het landschap, 
zoals wij dat nu kennen, is vooral 
aan deze rivieren en hun 
toevoerende beken te danken. 
Overigens blijkt het verschil tussen 
een rivier en een beek vanuit 
hydrologisch standpunt niet zo 
groot te zijn: een beek valt 's 
zomers, in tegenstelling tot rivieren, 
wel eens droog. 
 
De waterbeheersing en de gevolgen 
van de klimaatverandering werden 
door Victor uitvoerig toegelicht, 
evenals het beheer van de oevers. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk 
ecologisch verantwoord te werk 
gegaan, maar ook hierbij moeten 
steeds weer afwegingen worden 
gemaakt tussen de verschillende 
dilemma's. De vispasseerbaarheid 
van stuwen krijgt de laatste jaren 
ook meer aandacht. 
 
In de bovenloop van de Mark en 
elders worden meanders opnieuw 
toegepast om de rivier meer 
retentievermogen te geven. De stad 
Breda heeft daardoor minder kans 
op natte voeten en het landschap 
vaart er wel bij.  
Op 18 april 2004 organiseert Mark 
& Leij een fietsexcursie onder 
leiding van Nol Verdaasdonk naar 
dit gebied. 
Al met al een interessant onderwerp 
en een geïnteresseerd publiek. 

Jacques Valkenaars 

Quiz dat ik niet alles wist, 
maar quizzer toch nog wel 
wat!!! 
 
Dat gevoel zal wel bij de 
meerderheid van de 96 deelnemers 
aan de jaarlijkse Mark en Leij quiz 
aanwezig zijn geweest. Soms heb je 
geluk, dan valt de vraag voor jou 
goed, maar vaak hoop je dat de 
ander in jouw bomengroep met 
overtuiging 'kweetut' fluistert. 
 
Het tempo is hoog, de vragen 
afwisselend, zodat jong en oud een 
bijdrage kan leveren. Wanneer in de 
pauze en na afloop de antwoorden 
opgehangen worden, worden die 
massaal bestormd zodat een 
inschatting gemaakt kan worden 
van hoe of 't eigenlijk ging. 
'Quizzut, quizzut, quizzut' klinkt 
vaak, synoniem van 'Stom, weer 
een fout antwoord'. Het is toch nog 
spannend. De jury trekt zich terug, 
maar komt dan toch eindelijk met 
de uitslag. De Beuken winnen deze 

editie van de jaarlijkse Mark en Leij 
quiz. Het was een gezellige avond, 
een goede voorbereiding van het 
spel -want dat blijft 't, de 
samenstellers worden nog even in 
het zonnetje gezet- zorgt voor een 
aangenaam sfeertje. Volgend jaar 
zijn we d'r vast weer! 
 

René Degenaar 

Terugblik 
lezing Mark  

en Vliet 

Mark en Leij quiz 

Winnaars 2004! 
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verschillende organisaties zoals de 
Landinrichtingscommissie "Baarle-
N a s s a u " ,  S t a a t s b o s b e h e e r , 
Waterschap Mark en Weerijs, 
Natuurmonumenten en zeker ook 
Natuurvereniging Mark en Leij. 
Johan liet ons prachtige dia's zien 
van deze gebieden en wat er zoal 
leeft. Maar dit kunnen we ook zelf 
met eigen ogen gaan bekijken, en 
wel op zondag 28 maart aanstaande. 
Johan neemt ons dan mee naar de 
B l e e k e  H e i d e ,  w a a r  h e t 
broedseizoen langzaam weer op 
gang komt, en daarna voor een 
mooie wandeling, naar het 
Merkske, welk gebied hij op zijn 
duimpje kent. We vertrekken om 
09.30 uur bij Hotel Bellevue in 
Chaam. Iedereen is van harte 
welkom. 

Annet Cleijsen 

Mooie natuurgebieden in je eigen 
omgeving, dat leeft. Dat bleek wel 
uit de enorme belangstelling voor 
de boeiende lezing van Johan 
Schaerlaeckens op vrijdag 5 maart 
jongstleden.  
 
Zo'n 95 mensen kwamen kijken en 
luisteren naar Johan, die op een 
informele, gezellige, maar toch zeer 
deskundige manier tekst en uitleg 
gaf over  het  ontstaan en 
voortbestaan van de mooie 
natuurgebieden in onze naaste 
omgeving, zoals De Bleeke Heide, 
Het Broek en Het Merkske.  
Veel bijzondere soorten vogels, 
vlinders, planten en amfibieën zijn 
nu weer terug te vinden in deze 
gebieden. Dit is vooral ook te 
danken aan de vele inspanningen en 
goede samenwerking tussen de 

Terugblik lezing Bomen 

Op 6 februari werd, onder grote 
belangstelling, door Anton van 
Tuijl een diapresentatie gehouden 
over bomen in de streek. Anton 
had voor deze gelegenheid ook een 
aantal plaatjes uit onze regio toe-
gevoegd, voornamelijk afkomstig 
van de landgoederen. 
 
De prachtige dia's werden begeleid 
door een enthousiast commentaar. 
Voor velen gaf Anton's commentaar 
aanleiding tot herkenning en in-
stemming met zijn opmerkingen. 
Bij deze lezing stond het weten-
schappelijke aspect nadrukkelijk 
niet op de voorgrond. Anton liet 
vooral zijn gevoel en waardering 
voor de schoonheid en de land-
schappelijke waarde van de vele 

Terugblik lezing Natuur in Mark en Leij 

bomen blijken. Tevens uitte hij ge-
regeld zijn afkeer voor hetgeen wij 
mensen bomen zoal aandoen.  
Hopelijk werkt zijn enthousiasme 
aanstekelijk, zodat er meer leden 
bereid zijn om de inventarisaties in 
onze streek op dezelfde wijze vorm 
te geven.  

Jacques Valkenaars 
 
 
Wie interesse heeft in het behoud 
van monumentale bomen in onze 
streek, kan lid worden van de bo-
menwerkgroep. Je kunt je dan aan-
melden bij:  
 
Henk Cornelissen 
tel 013-5082355  
e-mail: hwmc@xs4all.nl 

Johan 
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vrijwilligers, de werknemers dus. 
De Arbo-wet is dus voor hen een 
belangrijke wet. Veilige en gezonde 
werkomstandigheden houden de 
vrijwilligers gezond en gemoti-
veerd. 
Misschien denkt u dat Mark en Leij 
als vrijwilligersorganisatie WA ver-
zekerd is en dat het dus goed is ge-
regeld. Dat valt te bezien, want net 
zo belangrijk als een goede verze-
kering is het voldoen aan de zorg-
plicht die in de Arbo-wet is opgeno-
men. Dit betekent dat de vrijwilli-
gersorganisatie moet zorgen voor 
goede arbo-omstandigheden en dus 
een zorgvuldig arbobeleid moet 
voeren. 

Risico-inventarisatie 
Arbobeleid begint met een inventa-
risatie van de risico's die we lopen 
tijdens ons vrijwilligerswerk. Deze 
inventarisatie wordt een RIE ge-
noemd (risico-inventarisatie en eva-
luatie). Een dergelijke RIE kun je 
als organisatie zelf opstellen, maar 
moet officieel worden gecontro-
leerd door een Arbo-dienst. Omdat 
het inschakelen van een Arbo-
dienst geld kost, en dat geld vaak 
bij vrijwilligersorganisatie niet in 
overvloed aanwezig is, is besloten 
dat organisaties die ten hoogste 40 
uur per week betaalde arbeid laten 
verrichten zijn vrijgesteld van deze 
controle. De vrijwilligersorganisatie 
kan zelf bepalen of de vrijstellings-
regeling van toepassing is. In eerste 
instantie was de vrijstellingsrege-
ling tijdelijk tot 1 januari 2002, 
maar deze termijn is verlengd tot en 
met 2004. 

Arbo-wet, ook een zaak voor vrijwilligers 

Tijdens een overleg met onze werk-
groep externe contacten kwam het 
al eens aan de orde: vrijwilligers-
werk en veiligheid / arbeidsom-
standigheden. Zeker wanneer er 
gewerkt wordt met motoraangedre-
ven gereedschap zijn er hogere ri-
sico's voor persoonlijk letsel aan-
wezig dan wanneer gewoon hand-
gereedschap wordt gebruikt. Niet 
dat de risico's groter zijn. Een on-
gelukje zit in een klein hoekje, 
maar de gevolgen van een ongeluk 
met motoraangedreven gereed-
schap zijn groter dan bij het ge-
bruik van handgereedschap. 
 
Mark en Leij als werkgever 
In de Arbo-wet is de relatie tussen 
werkgevers en werknemers in het 
kader van veiligheid, gezondheid en 
welzijn en de voorwaarden waaron-
der arbeid wordt verricht geregeld. 
Voor de Arbo-wet is degene die op 
de werkplek van vrijwilligers de 
leiding heeft ook formeel de 
"werkgever", ook al is er geen spra-
ke van een arbeidsovereenkomst en 
loon. Een vrijwilligersorganisatie 
heeft daarom ook de verplichting te 
zorgen voor een planmatige aanpak 
van een arbeidsomstandighedenbe-
leid. 

 
Vrijwilligers 
Organisaties die, geheel of voor een 
groot gedeelte, met vrijwilligers 
werken, vormen een bijzondere ca-
tegorie. Het functioneren en vaak 
zelfs het voortbestaan van deze or-
ganisaties hangt af van het enthou-
siasme en de blijvende inzet van 

Werken in de natuur 
In de RIE wordt over het werken in 
de natuur de volgende aandachts-
punten als belangrijkste risico's aan-
gemerkt met bijbehorende maatre-
gelen en adviezen: 
 
♦ Let bij de aanschaf en gebruik 

van nieuw gereedschap erop dat 
deze is voorzien van een CE-
keurmerk; 

♦ Stel een onderhoudsplan op 
voor het gereedschap en voer 
dit uit; 

♦ Geef voldoende opleiding en/of 
voorlichting aan vrijwilligers 
die met gevaarlijke machines of 
gereedschap werken; 

♦ Zorg ervoor dat vrijwilligers die 
met gevaarlijke machines of ge-
reedschap werken altijd in de 
buurt van andere vrijwilligers 
zijn, zodat hulp geboden kan 
worden bij een eventueel onge-
val; 

♦ Zorg voor de aanwezigheid van 
voldoende persoonlijke be-
schermingsmiddelen (machines 
met een benzinemotor maken 
zoveel lawaai dat gehoorbe-
scherming verplicht is. Daar-
naast zijn er bij bosmaaiers en 
kettingzagen verplichtingen ten 
aanzien van het dragen van vei-
ligheidsschoenen, helmen, ge-
zichtsbescherming en smoor-
broeken). 

♦ Geef vrijwilligers instructie 
over het risico van tekenbeten, 
de juiste werkwijze voor het 
verwijderen van een teek, de 
symptomen van de ziekte van 
Lyme en dergelijke. Zorg er-
voor dat vrijwilligers weten 
wanneer ze een dokter moeten 
raadplegen na een tekenbeet. 

 
Sjoerd Borst 
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ken we de schade aan gewassen.  
De zusjes Ansems hebben de mees-
te landeigenaren van de drie gebie-
den inmiddels benaderd, m.n. het 
gebied aan Klein Heike te Gilze, de 
Boerenbaan te Alphen en de Bleeke 
Heide te Chaam. Zoals hierboven al 
vermeld, hebben vrijwel alle eige-
naren en gebruikers hun medewer-
king verleend. Volgens de dames 
hebben de boeren echt hart voor de 
natuur. 
De "Weidevogelgroep GILZE" is 
omgedoopt naar "Weidevogelgroep 
ALPHEN CHAAM GILZE".  
De nieuwe groep hoopt in samen-
werking met de landeigenaren dit 
jaar vele jonge vogels te kunnen 
redden van een wisse dood. 
Natuurlijk kan iedereen die alsnog 
weidevogels wil beschermen, zich 
bij ons aansluiten. 
U draait dan gelijk in de praktijk 
mee en dat is goed te doen; wij zijn 
immers zelf ook zo begonnen. 
Informatie en/of opgeven bij een 
van de coördinatoren:  
 
Maaike Riemslag-Ansems 
Langereit 13, 5126NG Gilze 
Tel. 0161-452894 
m.riemslag-ansems@planet.nl 
 
Annet Cleijsen-Ansems  
GroenVoort 5, 5126GE Gilze 
Tel. 0161-455416 
a.cleijsen@zonnet.nl 
 

Maaike en Annet 
 
Hieronder een reactie van een van 
de nieuwe vrijwilligers: de heer A. 
Sebastian: 
 
Na een oproep voor vrijwilligers 
voor  "Weidevogelgroep Alphen 
Chaam Gilze", zijn er uiteindelijk 
27 vrijwilligers die mee hebben ge-
daan aan de cursusavonden.  

De Weidevogelgroep, een jaar ge-
leden opgericht en bestaande uit 
twee personen - de zusjes Ansems - 
is uitgegroeid naar maar liefst 27 
vrijwilligers. Het aantal meewer-
kende boeren/landeigenaren is ge-
stegen van 14 naar 40 en er komen 
er nog elke dag bij. Geweldig ge-
woon zoals de boeren en landeige-
naren hun medewerking verlenen. 
 
Cursus 
Nadat de oprichters een informatie-
avond hadden verzorgd, die druk 
bezocht werd door zowel boeren als 
belangstellenden, hebben 28 perso-
nen de vervolgcursus gedaan. Deze 
werd gegeven door Jeroen Bijle-
veld, soortbeschermer van Brabants 
Landschap. De cursus was erg leer-
zaam. Er werd besproken waarom 
weidevogels het zo moeilijk hebben 
en in hun voortbestaan worden be-
dreigd. Belangrijke oorzaken zijn 
de achteruitgang van hun biotoop, 
de opmars van woningen en indu-
strie, toename van de recreatie, wei-
nig rustgebieden, predatie en aan de 
top de intensivering van de land-
bouw. Daarna werd besproken wat 
wij als vrijwillige weidevogelbe-
schermers - in samenwerking met 
de boeren - hieraan kunnen doen, 
namelijk nesten en jongen bescher-
men. Uit onderzoek in Nederland 
over de periode 2002-2003 is geble-
ken dat bescherming veel zin heeft. 
Dit blijkt uit bijgaande gegevens:  

Eén vliegvlug jong per paar is vol-
doende om de populatie in stand te 
houden. Meer jongen vliegvlug: de 
populatie neemt toe. 
Over een paar weken gaan de vrij-
willigers in kleine groepjes en be-
geleid door Marco Renes  - een 
veldmedewerker van Brabants 
Landschap - het veld in om datgene 
wat zij geleerd hebben in de prak-
tijk te brengen, n.l. het beschermen 
van nesten en daarna de jongen van 
alle weidevogels, waaronder de 
grutto, wulp, kievit, scholekster en 
als het toevallig zo uitkomt ook de 
roodborsttapuit, de gele kwikstaart, 
graspieper en de veldleeuwerik die 
helaas alle vier op de Rode lijst 
staan.  

De nieuwe leden staan al te popelen 
om te beginnen. Er wordt zoveel 
mogelijk gewerkt vanaf de zijkant, 
dit om zo min mogelijk het land in 
te hoeven. Door deze werkwijze 
veroorzaken we zo min mogelijk 
verstoring van de vogels en beper-

Weidevogelgroep kent geweldige groei 

Resultaat broedseizoen grutto per legsel 
 
geen bescherming             nestbescherming, geen     nestbescherming en 
                                          bescherming jongen         bescherming jongen  
 
eieren                   4.0         eieren                   4.0         eieren                  4.0 
60% niet uit         2,4         30 % niet uit        1.2         30% niet uit         1.2 
ei per paar uit       1.6         ei per paar uit       2.8         ei per paar uit      2.8 
75% dood            1.2         75% dood            2.1         50% dood            1.4 
jong vliegvlug      0.4         jong vliegvlug     0.7         jong vliegvlug     1.4 
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Deze werden gegeven op 2 en 11 
februari j.l. onder leiding van Bra-
bants Landschap.  
Alle nieuwe vrijwilligers werden 
klaargestoomd om onder begelei-
ding van een deskundig veldmede-
werker op pad te gaan om nesten en 
jonge vogels van de ondergang te 
redden.  
De eerste avond hebben ze veel 
aandacht besteed aan het gedrag 
van vogels. De vogels waar de vrij-
willigers zich vooral op richten zijn 
de grutto, kievit, scholekster, wulp 
en de roodborsttapuit. Ze bestude-
ren het gedrag van deze vogels zo-
dat ze aan de hand hiervan nesten 
kunnen lokaliseren. De vogels pro-
beren hun nesten namelijk goed te 
verbergen en ze zijn dan ook niet zo 
gemakkelijk te vinden.  
Om dan de nesten ook te kunnen 
beschermen totdat de jongen uitko-
men worden ze eerst met stokken 
gemarkeerd. Dit wordt dan aan de 
boer doorgegeven die de nesten op 
zijn land heeft. De Weidevogelbe-
schermers werken heel nauw samen 
met boeren in de omgeving die zich 
bewust zijn van de natuur en mee 
willen werken aan het vergroten 
van de overlevingskansen van de 
weidevogels. 
Zonder de vrijwillige weidevogel-
beschermers zou de toekomst van 
de vogels er somber uitzien. De 
vrijwilligers staan onder de bezie-
lende leiding van de oprichters 
Maaike Riemslag-Ansems en Annet 
Cleijsen-Amsems, die steeds meer 
mensen ervan overtuigen dat het 
noodzakelijk is dat we samen iets 
doen aan het voortbestaan van de 
weidevogels. 
Met hun enthousiasme hebben ze 
zeker de nieuwe vrijwilligers aan-
gestoken. Die staan dan ook te po-
pelen om dit seizoen de theorie die 
ze hebben geleerd in de praktijk om 
te zetten en zo weer een stukje na-
tuur te redden. Een van hen ben ik. 
 

A. Sebastian 

Uitgegeven: 16 maart 2004 
 
LEEUWARDEN - Friesland wei-
gert het eerste gevonden kievitsei te 
accpeteren omdat het is geraapt op 
een moment en een plek die niet 
zijn toegestaan. Het ei is maandag 
gevonden, maakte de provincie 
dinsdag bekend.  
 
Hessel Bouma uit Tirns vond het 
eerste kievitsei in een ganzenge-
dooggebied in de buurt van Mak-
kum. Het gebied is pas na half vijf 
toegankelijk voor het rapen van kie-
vitseieren. Omdat Bouma het ei 
voor half vijf heeft geraapt wil het 
provinciebestuur het ei niet in ont-
vangst nemen.  

Traditie  
De eeuwenoude traditie van het kie-
vitseieren rapen, is omstreden. Er 
loopt daarover nog een rechtszaak 
van stichting De Faunabescherming 
en de Vogelbescherming tegen de 
provincie Friesland. Kievitseieren 
rapen mag alleen nog in Friesland.  
 
Op het erf van boer Frank Luijben 
in Aarlanderveen (Z-H) is zondag-
middag al een kievitsei gesigna-
leerd. Luijben zag kieviten over het 
land vliegen en waarschuwde twee 
vogelwachters van de plaatselijke 
weidevogelvereniging. Die hebben 
de percelen afgelopen en ontdekten 
zo het nestje. Het zou om het eerste 
ei gaan dat dit seizoen is gevonden. 
De vogelwachters hebben het ei in 

het nest laten liggen.  

Eerste kievitsei geweigerd 

Agenda Vogelwerkgroep 
Zaterdag 27 mrt 2004             Excursie naar verdronken land van Saeftinghe                      
                                              Bellevue                                                               8.30- 16.00 
Zondag 28 mrt 2004              Wandelen n.a.v. Lezing Johan, Bellevue              9.30-12.00 
Zaterdag 24 april 2004           Excursie vroege vogeltocht in Biesbosch  
                                              Vissershang Hank tussen steiger 3 en 4                6.00-11.00 
Zondag 25 april 2004             Wandelen  olv Eric Jan Pasveer                            9.30-12.00 
Zondag 16 mei 2004              Wandel- of fietstocht in weidevogelgebiedAlblasserwaard   
                                              Eetcafe den Brooij Gilze                                       9.00-?? 
Zondag 23 mei2004               Wandelen olv Pieter van Eil                                 9.30-12.00 
Zondag 13 juni 2004              Excursie Heide olv Mark van Dongen                                  
                                              't Hoefke te Riel                                                    8.00-11.00 
Zondag 27 juni2004               Wandelen olv Magriet Magielse                           9.30-12.00 
Zaterdag 3 juli 2004               Excursie Plan Tureluur Zeeland, Bellevue            13.00-16.00 

De meest bijzondere waarneming 
de laatste maanden betreft een 
nieuwe vogelsoort in onze streek: 
de middelste bonte specht, ontdekt 
door Erik Rijnen uit Hoogstraten.  
De grutto's waren al op 5 februari 
aanwezig op de Bleeke Heide. 
Er overwinterden dit jaar zo'n 
3500 ganzen rond de Bleeke Hei-
de, het merendeel toendrarietgan-
zen. 
 
De Bleeke Heide 
Ook afgelopen winter hebben dui-
zenden ganzen de winter doorge-
bracht rondom de Bleeke Heide. Op 
het hoogtepunt, traditiegetrouw de 
eerste twee weken van februari, 
overwinterden er zo'n 3000 rietgan-
zen en 600 kolganzen. Gedurende 
langere tijd zat tussen de ganzen 
tenminste een kleine rietgans, enke-
le grauwe ganzen en soms enkele 
brandganzen.  

De ganzen gebruikten elke avond 
de Bleeke Heide als slaapplaats. In 
de tweede helft van februari sliep 
een deel van de ganzen op de ven-
nen van de Strijbeekse Heide. Eind 
februari waren de meeste ganzen 
weer vertrokken.  

De exoten blijven verontrustend in 
aantal toenemen. Zo telde Harry 
van Vugt op 25 november 800 ca-
nadaganzen en 85 nijlganzen.  
Naarmate in januari de waterstand 
steeg, namen de aantallen vogels 
snel toe. Op 5 februari ontdekte 
Huub Don de eerste 5 grutto's.  

Hij zag die dag ook 35 goudplevie-
ren. In februari werden verder vele 
honderden wilde eenden (900), 
wintertalingen (250) en smienten 
(500) geteld, maar er foerageerden 
ook tientallen krakeenden (50), 
slobeenden (20) en pijlstaarten (12), 
tafeleenden (21) en bergeenden 
(15). De cijfers betreffen maximum 
aantallen. Aan de randen van de 
plassen foerageerden vaak zo'n 450 
wulpen en vele honderden kieviten.  
Voorzitter Huub Don van de West-
Brabantse vogelwerkgroep heeft in 
't Hupke de life-list van een ge-
merkte Toendrarietgans geplaatst. 
Hieruit blijkt dat deze vogel in Lith, 
Maasbommel, Someren, Hoge 
Mierde en Chaam is geweest. Inte-
ressant is dat deze vogel dus in ge-
heel Midden-Brabant rondgezwor-
ven heeft. Waarschijnlijk zegt dat 
iets over de mobiliteit van de bij 
ons overwinterende ganzen. 
Op 6 februari zag Harry van Vugt 

een kemphaan tussen 300 kieviten.  
Ook het koppel slechtvalken was de 
gehele winter aanwezig. Aan de 
vaste roestplaatsen te zien dezelfde 
exx. als vorige winter. Typisch was 
dat de honderden eenden nauwe-
lijks meer in paniek raakten als de 
slechtvalken hun acrobatische toe-
ren boven de Bleeke Heide uithaal-
den. Mogelijk hebben de vogels 
door dat de beste strategie tegen de-
ze geduchte jagers is op het water te 
blijven. 
 
Middelste bonte specht 
Onze streek is weer een nieuwe vo-
gelsoort rijker: De middelste bonte 
specht. De specht is ontdekt door 
Erik Rijnen uit Hoogstraten en is 
inmiddels ook door andere vogel-
liefhebbers waargenomen en als zo-
danig gedetermineerd. De vogel is 
nog altijd aanwezig.  

Hieronder beschrijft Erik zijn ont-
dekking: "Hallo Johan, zoals be-
loofd bij onze ontmoeting op de 
Bleeke Heide deze ochtend hier de 
gegevens van de middelste bonte 
specht. De vogel werd voor het 
eerst waargenomen op woensdag 7 
januari 2004 om 11.30 uur op Wor-
tel-Kolonie nabij 't Merkske: Bij het 
bord "Wortel-Kolonie", ongeveer 

Waarnemingen in de streek 
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brandgans 

middelste  
bonte specht 

grutto 



Ter plaatse ook haviken bij de Alp-
hensche Bergen en buizerds waar-
onder een bijna albino ex.  
Op 30 november hoorde Huub Don 
al om 17.10 uur, net na het invallen 
van de schemer, de bosuilen roepen 
op Landgoed Hondsdonk  
 
Overige waarnemingen 
We maakten ons de laatste jaren 
zorgen over het voorkomen van de 
goudvink in onze streek. Gelukkig 
kwamen er de laatste maanden weer 
tamelijk veel waarnemingen van 
deze soort binnen. Vooralsnog is 
onbekend of het ook broedvogels 
betreft. 

Op 18 december zag Huub Don een 
klapekster in 't Broek. De vogel 
werd hierna niet meer waargeno-
men. 
Behalve grote groepen houtduiven 
kwamen er ook veel meldingen van 
overwinterende veldleeuweriken 
binnen. Jan Vermeulen zag op 1 ja-
nuari zelfs 7 boomleeuweriken. Op 
de Regte Heide werd een grote 
groep geelgorzen gezien. Ook de 
klapekster was hier dit jaar weer 
wintergast. Deze klapekster werd 
door velen gemist omdat hij zich 
vooral ophield in het meer beboste 
gedeelte richting Goirle. 
Will Woestenberg zag op vrijdag-
ochtend 9 januari tussen Alphen en 
Riel 8 wilde zwanen overvliegen. 
Hans van Kapel, ecoloog bij de 
Brabantse Delta, zag op 16 februari 
bij het waterschapskantoor in Ul-

300 meter van de grensweg in de 
eikenlaan (daar waar het weiland 
van het Bootjesven grenst aan een 
perceel grove dennen). Op woens-
dag 21 januari 2004 zag ik de vogel 
om 11.45 uur ter hoogte van het 
moerasgebied (voorbij Bootjesven), 
in de eiken langs het pad. De laat-
ste waarneming was heel goed. Ik 
heb de specht zeker tien minuten 
gadegeslagen terwijl hij/zij in de 
oude eiken aan het foerageren was, 
afstand hooguit 20 meter en alle 
kenmerken (geheel rode kruin, witte 
wangen, vaalrode broek, lengtestre-
pen op de buik en kleine bonte 
specht-achtige rugstreping met 
schoudervlekken) duidelijk in kij-
kerbeeld kunnen waarnemen. Over 
de roep en het kloppen: beide zijn 
zachter dan van de grote bonte 
specht." Erik sluit niet uit dat het 
een koppel betreft. 
Ter plaatse zijn trouwens alle 
spechtensoorten te zien (ook zwarte 
en kleine bonte), maar ook goud-
vinken, boomkruipers, boomklevers 
en vuurgoudhaantjes. De klapekster 
heeft hier, net als vorig jaar, weer 
overwinterd. 
 
Roofvogels en uilen 
Op zaterdagmorgen en -middag 6 
december was een mannetje blauwe 
kiekendief langdurig aanwezig op 
de Kwaalburgse Heide, het weilan-
dengebied tussen Alphen, Baarle-
Nassau en Chaam. Deze soort 
wordt hier vrijwel jaarlijks gezien. 

venhout een distelvlinder zich op-
warmen in de zon.  
Ad Jansen doet altijd bijzondere 
waarnemingen in de mooie streek 
rondom zijn woning aan de Bouwe-
rij in Galder. Op 30 december zag 
Ad een foeragerende appelvink in 
een groep eikenbomen. Het hele 
jaar door was hier ook een paartje 
kleine bonte specht aanwezig.  
Op zaterdagmorgen 17 januari 2004 
hoorde Wim Cornelissen de eerste 
zingende grote lijster nabij de par-
keerplaats achter het voormalige 
stationsgebouw in het centrum van 
Baarle-Nassau.  
Enkele dagen later, op 21 januari, 
hoorde Frank Degenaar de eerste 
luid zingende merel in Breda.  
Op dinsdag 3 februari 2004 hoorde 
Wim Cornelissen een zingende 
zanglijster en een zingende vink na-
bij zijn huis aan de Legstraat in 
Chaam.  
Frans Vermeer zag op 15 februari 
op het onlangs ingerichte Einde-
goorven 200 rietganzen, 200 kievi-
ten, 5 canadese ganzen, 20 winter-
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bosuil 

goudvink 

distelvlinder 

slanke  
sleutelbloem 
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talingen, 2 bergeenden, 30 wilde 
eenden, 1 brandgans, 1 bruine kie-
kendief, 5 blauwe reigers en 20 kol-
ganzen. 
Frank Degenaar zag met carnaval 
op landgoed Valkenberg een vroeg 
bloeiende slanke sleutelbloem. Ver-
der hoorde Frank op 23 februari een 
zingende groenling aan de Wildert-
straat in Chaam en een zingende 
zwarte mees in de tuin van dokter 
Wensing aan de Wolfsdonk in 
Chaam.  
Johan Coertjens en Paul Paulussen 
zagen op 28 februari bij de Litse 
Heide (Weelde, bij Bedaf): 2 adulte 
en 4 juveniele kleine zwanen, 1 
smelleken. Ook 2 koppels wulpen 
waren al aanwezig op de broed-
plaatsen. 
 
Uit de mailbox: 
Will Antens op 3 januari: 
"Vanmiddag om 15.00 uur een ja-
gende sperwer bij de voerplaats in 
de tuin. De sperwer had het voor-
zien op ringmussen die in enkele 
dichtbetakte boompjes van een 
dwergkers zaten. Hij deed enkele 
verwoede pogingen om de ringmus-
sen uit deze boompjes te laten op-
vliegen. Deze bleven echter, be-
schermd door de dichte betakking 
van deze bomen, in de kern van de 
boomvorm zitten en waren zodoen-
de onbereikbaar voor de sperwer. 

De sperwer bleef nog even op de 
schutting zitten maar zag dat hij 
geen kans meer had en vertrok. 
Zondagochtend om 10 uur waar-
schijnlijk dezelfde sperwer die weer 

een kijkje in de tuin  kwam nemen. 
Na enige tijd in een boom van de 
buren op de uitkijk te hebben geze-
ten, vloog hij weer weg. Misschien 
niet bijzonder maar voor mij geen 
alledaags bezoek in de tuin vandaar 
deze melding." 
 
Will Woestenberg op 9 januari: 
"Gisteren hoorde ik om 06.00 uur 
een zingende koolmees. Vandaag 
rond dezelfde tijd hoorde ik voor 
het eerst sinds enkele weken weer 
bosuilen. Vanmorgen zag ik een vos 
oversteken tussen Alphen en Gilze, 
ter hoogte van de waterleiding." 
 
Jeroen Stoutjesdijk over de vis-
vangstresultaten op 15 februari bij 
de oude meander aan de Bieberg:   
"Met 4 steeknetten de hele oever af-
gevist. De binnenbocht is ondiep en 
vlak van oever; de buitenbocht is  
vanaf de kant vrij diep; op sommige 
plekken kun je er in een waadpak 
maar net staan. In de spaarzame 
oevervegetatie vingen we in een 
paar uur tijd ca 500 jonge visjes 
van merendeels tussen de 2 en 6 
cm; een echte kraamkamer dus. 
Goed nieuws: De bittervoorntjes 
zitten er nog!, De zwanenmossels 
ook. 

Dubieus nieuws:Het barst er van de 
zonnebaarzen (wist ik nog niet; 
wellicht nog niet heel lang). 
Vrolijk nieuws: Karin probeerde 
een pirouette te maken terwijl ze 
enkele tientallen cm weggezakt was 
in de modder. Het werd bijna een 
demonstratie verdrinken ten gevol-
ge van een inunderend waadpak 
maar het liep nog net goed af. 

ringmus 

vos 

Bittervoorntjes 
Het vrouwtje ontwikkelt in de paartijd een lange 
legbuis waarmee ze haar eitjes in de schelp van 
een levende zwanenmossel legt. 
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Moeilijk nieuws: De verschillende 
soorten zijn bij die grootte vaak 
moeilijk uit elkaar te houden. We 
kwamen er in het veld dan ook niet 
helemaal uit. Ik ben op het eind van 
de middag teruggegaan om 25 vis-
jes te vangen, mee te nemen en in 
glazen potjes op mijn bureau te zet-
ten. Na lang loeren met een stapel 
boeken was ik er pas uit: behalve 
ruisvoorns; blankvoorns en vetjes 
zaten er ook veel alvers en brasems/
bliekjes. 
Onverwacht nieuws: De meander is 
nog steeds met 2 pijpen aangesloten 
op de Mark en stroomt zachtjes 
mee. Er was volgens mij in het pro-
ject Bieberg afgesproken dat de me-
ander alleen benedenstrooms aan-
gesloten zou blijven t.b.v. een bete-
re waterkwaliteit. 
Esthetisch en bevooroordeeld 
nieuws: De bittervoorntjes waren 
prachtig: blauwe streep en paarse 
gloed. 
Esthetisch en waardenvrij nieuws: 
Ook de zonnebaarzen waren heel 
mooi." 
 
Ghislaine Mermans op 29 februari: 
"Ik zet niet alleen voor mijn kinde-
ren dagelijks een goed verzorgde 
warme prak op tafel, maar probeer 
dit ook voor mijn gevleugelde 
vriendjes buiten te doen.  
Dat dit ook wordt gewaardeerd 
bleek wel afgelopen weekend. Even 
opsommen wat er zich allemaal 
vertoonde: Allereerst de nodige 
koolmezen, pimpelmezen, staartme-
zen, vinken, sijsjes, groenlingen, 
houtduiven, turkse tortels, rood-
borstjes, heggenmussen, ringmus-
sen en vanmorgen als klap op de 
vuurpijl een kleine bonte specht die 
aan een van de vetbollen hing te 
bengelen.  
Gewoon een levende volière. Dit is 
de hoofdprijs voor alle moeite die ik 
me heb getroost om in de winter 
voer te strooien en wat vetbollen op 
te hangen." 
 

Karin van Dueren op 2 maart: 
"Ik had een leuke waarneming van-
ochtend bovenop het viaduct net 
voor Effen. Drie ooievaars vlogen 
vlak over mijn hoofd over en gingen 
zitten op de straatlantaarns langs 
het nieuwe stuk A16. Twee vrij snel 
en eentje bleef even rondvliegen. Ik 
weet dat een ooievaar nog geen zo-
mer maakt, maar drie misschien 
toch een beetje lente??" 

Theo Schutte op 8 maart: 
"Vanmorgen bijna een vos platge-
reden die ter hoogte van de Slinger-
dreef de Gilzeweg overstak." 
 
Johan op 16 maart: 
"Wat later dan onze Belgische 
vrienden, maar vanmorgen toch een 
zingende tjiftjaf langs de Heistraat 
en gisteren een paartje roodborstta-
puiten in het Rettegbied (tussen de 
Stijbeekse Heide en Retteweg)." 
 
Met dank aan allen die de moeite 
namen hun waarnemingen door te 
geven. Iedereen kan zijn waarne-
mingen, liefst via e-mail, doorgeven 
aan:  
Johan Schaerlaeckens,  
Blokkenweide 18, 4861BN Chaam 
Email: schaerlaeckens@tiscali.nl 
Tel: 0161-492046 
SMS: 06-53515302 
 

ooievaar 

Het is alweer zes jaar geleden dat 
we voor de eerste keer als vlinder-
werkgroep op pad zijn gegaan. In 
deze periode hebben we vooral 
vlinderwaarnemingen in Alphen-
Chaam en Baarle-Nassau verza-
meld. Er zijn echter nog steeds 
flinke gebieden waar we nauwe-
lijks waarnemingen van hebben. 
Vooral buiten de natuurgebieden 
is er slecht onderzocht.  
 
Monitoring 
Daarnaast lopen we ieder jaar enke-
le monitoringroutes. Een monito-
ringroute is een vaste route die peri-
odiek, bijvoorbeeld wekelijks, gelo-
pen wordt en waarbij de aantallen 
en soorten vlinders genoteerd wor-
den. Ook hebben we voor Staats-
bosbeheer onderzocht of er in de 
Chaamse bossen mierenleeuwen en 
zandloopkevers voorkomen. Dit 
jaar proberen we de overgebleven 
gebieden te inventariseren, naast de 
vaste routes die we ieder jaar lopen.  
 
Formulier 
Het zou een fantastische hulp zijn 
wanneer de leden van Mark en Leij 
het tuinwaarnemingformulier zou-
den invullen. De leden wonen ver-
spreid over de streek en zo krijgen 
we een goed beeld van de aanwezi-
ge vlindersoorten. 
Donderdag 22 april komt de vlin-
derwerkgroep om 20.00 uur bij el-
kaar in Bellevue om de afspraken 
voor komend jaar te maken. We be-
kijken dan ook een presentatie van 
de soorten dagvlinders en libellen 
die we in de streek tegen kunnen 
komen. Hierbij zijn natuurlijk alle 
leden van Mark en Leij welkom. 

 
Frans Vermeer 

Vlinder-
werkgroep 
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PowerPoint presentatie. Deze werd 
erg leuk en zeer leerzaam gegeven 
door de zoon van Charles. Het ging 
over de opzet van het centrum, de 
soorten vogels die er komen en om 
wat voor soort slachtoffers het gaat. 
Daarna zijn we in twee groepen 
rondgeleid door het opvang-
centrum. Er zat gelukkig niet al te 
veel, de winter is nog niet zo streng 
geweest. Wel veel roofvogels, 
knobbelzwanen en putters die zijn 
weggehaald uit de illegale handel. 
We zagen ook de keuken met al het 
voer en de mooie grote uitvlieg-
kooien voor roofvogels die weer 
moeten leren vliegen na een 
botbreuk of zo. Na afloop moesten 
we nog wat vragen beantwoorden 
over wat we gezien en geleerd 
hadden en toen was het al weer tijd 
om naar huis te vertrekken. Het was 
een leuke middag en ik denk dat 
alle kikkers en kwakbollen 
overtuigd zijn van het goede werk 
dat hier gedaan wordt. 

Karin 

Middagje uilen 
In december zijn de kikkers en 
kwakbollen een middagje bezig 
geweest met UILEN. Na een korte 
inleiding over de verschillende 
uilen die bij ons in de buurt 
voorkomen en het beluisteren van 
de geluidjes die ze maken zijn de 
kinderen actief aan de slag gegaan. 
Op een tafel werd er een uiltje 
geknipt en geplakt die -als je het 
g o e d  h a d  g e d a a n -  e e n 
memohoudertje werd. Op een 
andere tafel lagen kleurplaten en 
een uilen mobile (dat bleek een 
flink karwei waar veel kunst en 
knipwerk bij te pas kwam). Het 
"echte" werk was het uileballen 
pluizen. Heel veel pietepeuterige 
botjes, kaakjes en beentjes deden 
bij diverse kikkers en kwakjes de 
tong buitenboord komen. 
De middag was weer eens te kort! 
 

Sonja 
 
Vogelopvang Zundert 
Kikkers en kwakbollen werden op 
zaterdag 17 januari in auto's 
geladen en weer afgezet bij de 
vogelopvang in Zundert. Daar 
werden we ontvangen met een dia/

Kikkers en Kwakbollen druk bezig 
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Dagje Zeeland met de Hommels 

Al op de heenweg was er veel ple-
zier te beleven met de aanwezige 
walkie-talkies waarmee de drie 
auto's onderling in contact stonden. 
Toen we eenmaal in Zeeland waren 
aangekomen, hebben we een rondrit 
door Zeeland gemaakt, terwijl we 
vanuit de auto's keken of we nog 
iets interessants zagen. Dit was ove-
rigens best vaak het geval en op het 
eind van de dag hadden we uitein-

delijk bijna 60 verschillende vogel-
soorten gezien. Onderweg zijn we 
ook nog een keer met z'n allen bij 
een restaurant gestopt om daar wat 
te drinken en even te benen te strek-
ken na de lange rit die we op dat 
moment al achter de rug hadden. 
Nadat iedereen zijn drankje op had, 
reden we weer verder en toen er een 
tijdje later gestopt werd bij een vrij 
hoge dijk, waar al snel iedereen bo-
venop stond, merkten we pas wat 
voor krachtige wind er waaide. 
Toen bleek dat je er met je hele li-
chaam tegenin kon hangen. Na deze 
plaats weer achter ons gelaten te 
hebben was het al weer bijna tijd 
om op huis aan te gaan. Om onge-
veer half vijf waren we toen weer 
thuis na vrijwel de hele dag in Zee-
land te zijn geweest. 
 
Hierbij wil de jeugdgroep ook nog 
even de leiding bedanken voor alle 
moeite die zij gedaan hebben om 
activiteiten te organiseren voor deze 
toch vrij lastige groep.  

 
Laurens Degenaar 

Op zondag 1 februari, na die vrese-
lijke stormnacht, gingen we vol 
goede moed richting Zeeland om te 
vogelen. Met 8 Hommels in drie 
auto's gewapend met verrekijkers, 
telescopen en vogelgidsjes. Dat het 
zo mooi en zonnig zou worden had-
den we niet durven dromen. We 
hebben zeer veel gezien langs een 
mooie route over dijken bij Klun-
dert, langs de Hellegatsplaten, via 
Den Bommel en Middelharnis en 
dan langs de Brouwersdam (echt er-
langs, want wegens hoog water 
mochten we er niet op) naar de 
Schelphoek en terug via de plompe 
toren en de Grevelingendam. Bij-
gaand een lijstje van alles wat we 
gezien hebben Wij vonden het een 
hele hoop! En voor de meesten wa-
ren er veel nieuwe soorten bij.. 
 

Karin van Dueren den Hollander 
 
Zondag 1 februari was er voor de 
laatste keer een activiteit van jeugd-
groep de Hommels, die inmiddels 
ontbonden is. Er werd een uitje naar 
Zeeland georganiseerd, waar we 
met drie auto's naartoe reden.  

zwarte kraai                         ekster                                                    kauw 
merel                                      scholekster                                           kievit 
grauwe gans                         nijlgans                                                 canadese gans 
rotgans                                   brandgans                                            rietgans 
aalscholver                           grote zilverreiger (2 zelfs!!)                 blauwe reiger 
kleine zilverreiger                houtduif                                                knobbelzwaan 
tureluur                                 strandloper (welke?)                           groenpootruiter 
kemphaan                             goudplevier                                          wulp 
steenloper                             buizerd                                                 torenvalk 
bruine kiekendief                 mannetje blauwe kiekendief (heel mooi!!) 
sperwer                                  kramsvogel                                           putter 
spreeuw                                 wilde eend                                            tafeleend 
smient                                    brilduiker                                             bergeend 
slobeend                                 krakeend                                              zaagbek 
pijlstaart                                kuifeend                                               wintertaling 
fuut                                        dodaars                                                meerkoet 
waterhoen                             kluut                                                     fazant 
zilvermeeuw                         mantelmeeuw                                       kokmeeuw 
visdiefje                                 ijsvogel 
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Bijgaande afbeelding toont onze 
eigen aarde met daarop een ver-
rassend klein bolletje dat al het 
water op onze planeet voorstelt.  
 
Het is veel minder dan de meesten 
van ons denken. Toch is echt al het 
water meegeteld: Niet alleen van 
onze zeeën, meren en rivieren, maar 
ook het water in de lucht en alles 
wat in de grond en als ijs opgesla-
gen is in de poolkappen. 
Voor de rekenaars: het bolletje is 
omtrent 1400 km diameter en bevat 
ongeveer 1,4 miljard km3 water. 
Alles bij mekaar is het niet zoveel, 
slechts 0,13% van de totale inhoud 
van de aarde. Reden genoeg dus om 
er heel zuinig op te zijn. 

John van Raak 

Excursie Lille: de kauwen van Achilles 

tuin geheel in dienst gesteld van de 
natuur. Er zijn in speciaal gebouw-
de nissen en tillen volop gelegenhe-
den waar kauwtjes kunnen broeden 
en die doen dat in groten getale. 
Achilles onderhoudt met zijn kauw-
tjes een speciale band: hij kent ze 
allemaal persoonlijk en kan zo  
boeiend over ze vertellen dat je wel 
een hart van steen moet hebben om 
niet te bewijken voor de charmes 
van deze gewiekste vogels met hun 
prachige zilverblauwe ogen. 
Behalve de kauwtjes is de tuin de 
moeite waard. Hij heeft een veel-
heid van biotopen aangelegd waar 
veel en bijzondere plantensoorten, 
insecten en vogels te zien zijn. Daar 
kunnen we gemakkelijk een paar 
uurtjes zoet zijn.  
Meegaan dus! We vertrekken om 
8:30 vanaf het Chaamse Bellevue. 

Frank Degenaar 

Al het water op Aarde 

Op zondag 6 juni brengen we een 
bezoek aan de bijzondere tuin van 
een al even bijzondere man. 
 
Kauwtjes zijn niet bij iedereen ge-
liefd. Het zijn nou eenmaal zwarte 
vogels met de reputatie van eier-
rover en kersendief. en…"d'r zijn er 
veel te veel van!" In werkelijkheid 
zijn  het hartveroverende, slimme 
en lieve schelmen waar heel veel 
over te vertellen valt. Je kunt ze al-
tijd en overal zien. En dat is mis-
schien wel de reden dat er zo wei-
nig aandacht aan deze luchtacroba-
ten wordt geschonken. Dat hopen 
we met de excursie naar Achilles 
Cools te verhelpen. 
 
Achilles Cools is een Belgisch-
Kempische bioloog/kunstenaar. 
Maar in de eerste plaats een natuur-
verliefde. Hij heeft zijn huis en de 
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Op 18 april aanstaande heeft Mark 
en Leij een excursie gepland naar 
het Markdal onder leiding van Nol 
Verdaasdonk, lid van de landin-
richtingscommissie "Ulvenhout-
Galder". Vertrek per fiets om 9:30 
vanaf Chaam Bellevue. 
Project Bieberg wordt uitgevoerd 
in het  kader van de herinrichting 
Ulvenhout-Galder en is tot stand 
gekomen in een samenwerkings-
verband tussen de Dienst Landelijk 
Gebied, de Landinrichtingscom-
missie, de gemeente Breda, Staats-
bosbeheer, Waterschap Mark en 
Weerijs en het waterschap Bra-
bantse Delta.   
 
Water, natuur en recreatie ineen 
De werkzaamheden in het kader 
van de herinrichting van het Mark-
dal ten zuiden van Breda zijn in 
maart begonnen. Tijdens de uitvoe-
ring is het projectgebied ontoegan-
kelijk geweest voor publiek. Onder 
de noemer 'project Bieberg' zijn 
hier verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd om de dynamiek in de 
Mark terug te brengen, de natuur te 
versterken en de recreatieve moge-
lijkheden van dit gebied uit te brei-
den. Het project Bieberg nadert in-
middels zijn voltooiing. Op 25 no-
vember jl. is het laatste zand ver-
wijderd dat de nieuwe noordelijke 
menader nog scheidde van de Bo-
venmark. 
De definitieve oplevering van het 
progject laat nog even op zich 
wachten. Binnenkort start een on-
derhoudsperiode van een half jaar, 
waarin de finishing touch plaats-
vindt. Pas dan is het project écht af. 
 
Meanderen 
Parallel aan de Bovenmark is ten 
noorden van de Reeptiend en het 
Sulkepad een ngeul gegraven zodat 
de Mark weer kan meanderen. 

Fietsexcursie Markdal: project Bieberg 

'Meanderen' betekent het (laten) 
slingeren van een rivier door het 
landschap. Tot aan de kanalisatie 
van de Mark in 1970 was dit nog 
het geval. Verder zijn de contouren 
van de oude bewoningsplek "Oud 
Hof" hersteld. Middels afgraving 
van de bouwvoor is ter plaatse van 
de voormalige grachten en opho-
ging tot 1 m boven maaiveld van de 
bewoonde "eilandjes" zichtbaar ge-
maakt. Deze Romeinse hoeve of 
vestigingsplaats is als archeologisch 
erfgoed aangemerkt.  

Vistrappen 
Ter hoogte van de stuw bij de Bie-
berg is de noordelijke meander aan-
gelegd om vissen de gelegenheid te 
geven de stuw Bieberg te passeren. 
Deze stuw vormde een onneembare 
vesting voor de vissen, die in het 
voorjaar stroomopwaarts zwemmen 
om te kunnen paaien. Voortaan zal 
het meeste water van de Boven-
mark door deze nieuwe meander 
met acht vistrappen stromen. 
 
Zandvang 
Net voor de Duivelsbrug is een 
zandvang aangelegd. De rivier 
wordt hier over een bepaalde lengte 
verbreed waardoor het water lang-
zamer gaat stromen. Daardoor be-

zinkt het zand en wordt voorkomen 
dat het in de singels bezinkt.  
 
Flauwe oevers en plas-dras 
Over de gehele lengte van de Bo-
venmark heeft de oever een flauw 
gekregen talud. Daardoor is er een 
bredere contactzone water-land en 
kijgt de oorspronkelijke vegetatie  
weer een kans om te groeien. Te-
vens worden er plas-draszones aan-
gelegd. Deze zones raken op den 
duur begroeid met riet en moeras-
planten. Ook maken ze het mogelijk 
dat dieren zich kunnen verplaatsen 
langs de rivier en voldoende voed-
sel- en nestmogelijkheden vinden. 
 
Kade tegen hoogwater 
Om de Grote Hoeve van Bouvigne  
en het Bouvignecomplex wordt een 
kade aangelegd. Dit om deze terrei-
nen te beschermen tegen hoogwater 
wanneer het waterpeil in de Boven-
mark stijgt door hevige regenval 
stroomopwaarts. 
 
Recreatieve meerwaarde 
Door de aanleg van de nevengeulen 
en de plas-draszones was het nood-
zakelijk om het bestaande fietspad 
te verleggen. Daarnaast is een apart 
wandelpad aangelegd om het fiets-
pad te ontlasten. Ook is er een zo-
genaamd laarzenpad aangelegd. Het 
gebied is geheel toegankelijk; het 
vee voor begrazing zal binnen het 
gebied gehouden worden door het 
aanbrengen van wildroosters. Er is 
een nieuw wandelpad gekomen tus-
sen de ijsbaan en het Bouvignecom-
plex. Aansluitend zal een nieuwe 
wandelbrug, de 'Vrijlandtbrug', een 
dwarsverbinding leggen over de 
Bovenmark naar het park Valkrust. 

 
waterschap Brabantse Delta 
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beheer veroorzaken de planten op 
de wegberm dan ook geen overlast 
op de aanpalende landbouwgron-
den.  

Streven naar verschraling 
Veel van de wegbermen in het bui-
tengebied van Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau tonen nog relicten 
van de grote heidevelden die hier 
voorkwamen. Belangrijk bij het be-
heer van de bermen is het streven 
naar afname van de voedselrijkdom 
of toch minimaal geen verdere ver-
rijking. Verdere verrijking is ook 
voor de aanpalende landbouwers 
een probleem doordat op de verrijk-
te bodem soorten als grote brandne-
tel, ridderzuring, kleefkruid, honds-
draf, bramen etc. hun plaats vinden. 
Schrale bermen zijn dus ook in het 
belang van de landbouw. Een schra-
lere bodem geeft meer en zeldzame-
re soorten dan een verrijkte bodem. 
Bij een verschralingsbeheer zal de 
beperking aan voedingsstoffen de 
variatie aan begroeiing mee bepa-
len. Meer soorten krijgen een kans 
en door de open structuur zullen 
kiemplanten een kans krijgen. Dit 
verschralen kan op verschillende 
manieren gebeuren: maaien, grond 

Bermbeheerplan gemeente Alphen-Chaam 

In een bermbeheerplan staat het 
maaibeheer omschreven dat de ge-
meente gebruikt om de wegbermen 
te onderhouden. Op basis van 
technische en floristische gegevens 
wordt een maaischema uitgewerkt 
waarin het maaitijdstip en de 
maaifrequentie alsook het gebruik-
te materieel omschreven wordt. 
Hierbij wordt rekening gehouden 
met een aantal randvoorwaarden 
zoals o.a. verkeersveiligheid en het 
voorziene budget. 
 
Wegbermen zijn onmisbaar  
Een berm is een noodzakelijk on-
derdeel van de weg. Hij zorgt voor 
een stabiele ligging van de weg, 
voor de afwatering en biedt plaats 
aan gestrande auto's. Bovendien 
herbergt de berm allerlei nuttige za-
ken zoals wegmeubilair en leidin-
gen. Niettemin biedt de berm een 
relatief ongestoord milieu aan plan-
ten en veel dieren. Door het dichte 
wegennet is de totale oppervlakte 
aan wegbermen in Nederland rela-
tief groot. Bijna 2% van het totale 
landoppervlak wordt ingenomen 
door wegbermen, terwijl voor 
'erkende' natuurgebieden slechts 4% 
beschikbaar is..  
Vooral de laatste decennia zijn onze 
wegbermen onmisbaar geworden 
voor het natuurbehoud. In tegen-
stelling tot de omgeving worden ze 
niet bemest, heel wat zeldzame 
planten vinden er een laatste vlucht-
plaats. Bovendien vormen ze ver-
bindingsstroken tussen natuurgebie-
den en voorkomen zo inteelt bij 
kleine zoogdieren. 
Bermen zijn soms echte toevluchts-
oorden voor planten die enkel op 
een niet bemeste bodem kunnen 
overleven zoals bijv. zandblauwtje, 
struikheide, hazepootje, muizenoor-
tje, biggenkruid enz.. Bij een goed 

afgraven en mengen met voedselar-
me grond.  
Er dient rekening mee gehouden te 
worden dat een verschralingsbeheer 
niet op alle gronden (bijv. leem-
gronden) tot een duidelijke afname 
van de hoeveelheid voedingsstoffen 
leidt. Ook is verschraling niet nodig 
bij alle types van begroeiingen. 
Houtige begroeiingen als bossen 
hebben in natuurlijke omstandighe-
den een sterk gesloten kringloop 
van voedingsstoffen. Voor het be-
heer van struweel en bosplantsoen 
betekent dit dat er in principe zo 
min mogelijk materiaal moet wor-
den afgevoerd. Wel is het belang-
rijk dat er niet op korte tijd te veel 
voedingsstoffen vrijkomen. Aan-
brengen van versnipperd snoeihout 
is daarom beslist af te raden. Ver-
snipperd hout kan als bodembedek-
ker in plantsoenen worden gebruikt 
of als toevoeging dienen bij het 
composteren van bermmaaisel, het 
hoort echter niet thuis op een weg-
berm. 

Toekomst 
In het bermbeheerplan van de ge-
meente Alphen-Chaam zijn een be-
perkt aantal bermen opgenomen 
waar verschralingsbeheer het doel 
is. De bedoeling is om deze bermen 
te blijven volgen om te zien of het 
beoogde resultaat na verloop van 
enkele jaren ook daadwerkelijk be-
haald wordt. 
Mark en Leij is in ieder geval blij 
met het gegeven dat de gemeente 
een begin maakt met ecologisch 
bermbeheer. 

Frans Vermeer  
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Het voorjaar is in aantocht! Het 
leek even heel vroeg te komen met 
temperaturen van 16 graden in de 
eerste week van februari, maar dat 
was slechts een voorafje.  
 
Overigens trapten de padden en sa-
lamanders er ook massaal in, want 
bij het paddenscherm aan de Roup-
pe van de Voortlaan in Ulvenhout is 
een recordaantal dieren overgezet 
voor de maand februari. Meestal 
zijn het er hooguit 10 en nu al zo'n 
350!  
 
Kriebels dus bij de leden van de 
amfibieën werkgroep. Want in 
maart begint de eerste schepronde 
weer. Dan gaan de leden in groepjes 
of alleen, de hen toegewezen poelen 
langs om te kijken welke soorten ze 
aantreffen en hoe de poel er uit ziet. 
In april en mei volgen dan ronde 
twee en drie. Hierdoor verkrijg je 
een goed beeld van de soorten en of 
ze succesvol voortplanten. In maart 
vinden we vooral gewone pad, brui-
ne kikker en de verschillende soor-
ten salamanders. In april en mei 
(juni) voornamelijk groene kikkers 
en eventueel de larven van de soor-
ten die zich in maart hebben voort-
geplant. 

Inmiddels zijn we aan het 6de sei-
zoen begonnen. De afgelopen vijf 
jaar hebben we al ruim 190 poelen 
bezocht en we krijgen zo langza-
merhand een behoorlijk beeld van 
het voorkomen van de verschillende 
soorten in de wijde omgeving van 
Chaam. Dit jaar gaan we nog een 
aantal nieuwe lokaties bezoeken en 
een aantal poelen worden na vijf 
jaar weer eens opnieuw geïnventari-
seerd.  
 

 
De amfibieënwerkgroep heeft ook 
een aantal gezamenlijke activiteiten 
op het programma staan dit jaar; in 
april gaan we samen de poelen bij 
Hazeldonk inventariseren en in mei 
gaan we boomkikkers zoeken. 
 
Daarnaast vissen we al een aantal 
winters op zondagochtend. Niet 
omdat we zo dol zijn op koude vin-
gers en tenen, maar omdat vissen in 
de winter een extra dikke slijmlaag 
hebben en daardoor minder kwets-
baar zijn. In de meeste beken levert 
dit riviergrondels, bermpjes en de 
twee soorten stekelbaarzen 
(driedoornige en tiendoornige) op. 
In de buurt van de Mark vingen we 
vooral de zogenaamde witvissen 
zoals bittervoorn (bijzonder in Bra-
bant), blankvoorn en baars. En de 
mooie zonnebaars, die eigenlijk hier 
niet thuis hoort, en waarschijnlijk 
"ontsnapt" is uit tuinvijvers. 
 

Karin van Dueren den Hollander 

Werkgroep amfibieën 

DEN HAAG - De toestand van de 
Noordzee verbetert, maar het tij is 
nog niet helemaal gekeerd. Nog 
steeds bereikt een overmaat aan 
verontreinigingen en meststoffen 
de Noordzee via rivieren, atmos-
feer en aangrenzende zeegebieden.  
 
Dit schrijft waarnemend directeur 
De Groot van Directie Noordzee 
van Rijkswaterstaat in een begelei-
dende brief bij een rapport van zijn 
dienst, getiteld Signalen uit de 
Noordzee.  
Nog niet eerder is zo'n totaalover-
zicht van de zee verschenen. "Het is 
een foto van de toestand van de 
Noordzee" stelt De Groot. Er is vol-
gens hem reden tot zorg, maar "niet 
om meteen in paniek te raken". "We 
moeten de zorgpunten aanpakken, 
anders hebben we op termijn wel 
een probleem."  
 
Internationale streefwaarden wor-
den overschreden. Zo houdt de ver-
vuiling door giftige stoffen zoals 
pcb's en pak's, afkomstig uit indu-
strie en landbouw, aan. 
 
Wat meststoffen (vooral afkomstig 
uit de landbouw) betreft, heeft Ne-
derland de uitstootreductie van fos-
faat met de helft voor het jaar 2000 
(ten opzichte van 1985) gehaald, 
maar die voor stikstof nog niet. In-
ternationaal is de emissiereductie 
voor beide meststoffen "bij lange 
na" niet gehaald. Dit zorgt voor al-
gengroei en sterfte van vis.  
 
De schrijvers hebben het verder 
over verstoring door de visserij. De 
zeebodem wordt vaak en diep door 
vissers omgewoeld. Dat leidt tot on-
nodige sterfte van het bodemleven. 

Noordzee 
zorgelijk 

In het voorjaar van 1969 viel er bij 
verschillende West Brabantse vo-
gelaars een uitnodiging in de bus 
voor het bijwonen van een bijeen-
komst ter oprichting van een vere-
niging die zichzelf tot doel stelde: 
"de bevordering van de belangstel-
ling voor de veldornithologie en de 
beoefening hiervan in de ruimste 
zin van het woord, in het bijzonder 
in West-Brabant ." 
 
Twee jaar eerder was de Avifauna 
van Noord-Brabant (van Erve et al., 
1967) verschenen, waarin een over-
zicht werd gepresenteerd van de 
broedvogels in onze provincie. 
West-Brabant werd in dit boekwerk 
genoemd als een 'perifere' regio die 
op de kaarten vrijwel wit bleef. 
Voor de initiatiefnemers van des-
tijds moest en zou dat veranderen. 
Op 29 april van dat jaar was de 
West Brabantse Vogelwerkgroep 
een feit. 
 
Ganzen- en zwanengebied 
Eén van de eerste activiteiten die 
destijds werden ontwikkeld waren 
de zogenaamde winterwatervogel-
tellingen. Ten westen van Breda lag 

destijds één van de belangrijkste 
ganzengebieden van Nederland: de 
Haagse (en daarop aansluitend Hoe-
vense) Beemden. 
Hier kwamen in de vijftiger en zes-
tiger jaren tot wel 10-15.000 kol-
ganzen overwinteren, destijds ge-
schat op 20-30% van de gehele 
overwinteringpopulatie rond 
de Noordzee. 
De ganzen sliepen, net als te-
genwoordig, in de Biesbosch 
en vlogen in de vroege och-
tenduren naar de foerageerge-
bieden bij Klundert, Willem-
stad, Lage Zwaluwe en Bre-
da. Ook tegenwoordig wor-
den er 's winters gelukkig nog 
grote aantallen aangetroffen, 
zij het dat de Haagse Beem-
den wel aan importantie heb-
ben ingeboet. De gelijknami-
ge woonwijk (eind jaren ze-
ventig werden de eerste huizen ge-
bouwd) is opgerukt tot aan de 
Breede Straat, pal zuidelijk van het 
stroomdal van de Mark. Toenemen-
de agrarische bebouwing en sinds 
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werkzaamheden zorgen voor steeds 
verdere verdichting en versnippe-
ring van het unieke polderland-
schap. De belangrijkste ganzenloca-

ties zijn tegenwoordig dan ook ver-
schoven richting het Hollands Diep 
en de Amer. Voor de minder schu-
we kleine zwanen zijn de Haagse 
Beemden nog steeds zeer belang-
rijk; in januari 2003 werd een re-
cord van 700 ex. geteld, in SOVON 
termen is dit zo'n 3% van de Euro-
pese flywaypopulatie afkomstig uit 
de West-Siberische broedgebieden. 
 
Eerste broedvogelinventarisaties 
In 1973 startte het net opgerichte 
SOVON met het veldwerk voor wat 
de eerste broedvogelatlas van Ne-
derland zou worden. Alleen voor 
het district West Brabant zouden 
toen uiteindelijk al meer dan tachtig 
vrijwilligers meewerken. Dat was 
wel een heel verschil met tien jaar 
eerder, toen voor de héle provincie 
nog geen 40 waarnemers het veld 
introkken. 

De resultaten van dit project waren 
ook voor West Brabant verrassend: 
Schaarse soorten als nachtzwaluw, 
wespendief en boomvalk bleken op 
de zandgronden goed vertegen-
woordigd. Grutto en veldleeuwerik 
waren net als elders nog (redelijk) 
talrijk en roodborsttapuit en wulp 
koloniseerden vanaf de heideterrei-
nen de eerste agrarische gebieden. 

Vogels kijken in West Brabant 
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Achteruitgang 
Toch was echter voor een groot 
deel van het buitengebied de nivel-
lering toen al ingezet. Zo was de 
zwarte stern al voor de aanvang van 
de inventarisaties uit de laatste 
broedgebieden bij o.a. Prinsenbeek 
en Strijbeek verdwenen. 
Een excursieverslag van een tocht 
naar de Oude Buissche Heide bij 
Zundert in het voorjaar van 1970 
maakte melding van: "een bolde-
rend mannetje korhoen en zes over-
vliegende hennen, opvallend veel 
geelgorzen en boompiepers, alsme-
de veel kieviten, grutto's, wulpen en 
enkele scholeksters en regenwul-
pen." 
In 1971 zaten er, buiten de Regte 
Heide onder Gilze, nog minimaal 
40 korhanen in West Brabant. Na 
1980 kwamen er alleen nog spaar-
zame meldingen uit de omgeving 
van Baarle-Nassau en de Regte 
Heide binnen: de laatste waarne-
ming dateert van 1 maart 1986 uit 
de omgeving van de Broskens 
(Baarle-Nassau).  
 
In 't Hupke (het mededelingenblad 
van de West Brabantse VWG) nr.15 
(1979) werden destijds een aantal 
oorzaken c.q. bedreigingen opge-
somd: ruilverkavelingen zouden de 
stand van de plaatselijk nog talrijke 
grutto verder decimeren, de aanleg 
van een motorcrossterrein in het 
Zundertse natuurgebied Lange Ma-
ten verstoorde hier de laatste West-
Brabantse korhoenders en Shell 
Chemie trachtte de uitbreiding van 
vogeleiland De Sassenplaat in het 
Hollands Diep (tegenwoordig 
broedplaats van lepelaars) tegen te 
houden, dit laatste overigens zonder 
succes. 
Het lijstje kon al spoedig met ge-
mak worden uitgebreid: bij Alphen-
Boshoven verdwenen midden jaren 
tachtig de laatste ortolanen van 
Noord-Brabant. 
De geelgors, begin jaren tachtig nog 
aanwezig bij Breda (De Rith), trok 

zich steeds verder zuidwaarts terug. 
In de jaren negentig kwamen nog 
slechts 24 waarnemingen binnen, 
voornamelijk uit de omstreken van 
Zundert, Wernhout en Baarle-
Nassau. Voorjaar 2002 resteerde 
nog slechts een handjevol zangplek-
ken rond Wernhout, Ulicoten en de 
Gilzesche Heide. 

De West Brabantse gruttopopulatie 
werd in 1986 nog geschat op mini-
maal 135-170 broedpaartjes. Anno 
2003 zijn daar hooguit enkele tien-
tallen paartjes verdeeld over 2-3 
kerngebieden van over. Net als el-
ders staat ook hier het broedsucces 
sterk onder druk. 
Naar graspiepers en (in nog sterkere 
mate) veldleeuweriken moet op de 
zandgronden steeds meer met een 
loep gezocht worden, hoewel deze 
soorten in de kleipolders, zoals bv. 
Ruigenhil bij Willemstad of Lage 
Vugt bij Breda nog redelijk stand 
lijken te houden. In de recente 
broedvogelatlas van SOVON wordt 

geconstateerd dat de patrijs in het 
buitengebied nog wel aanwezig is 
(achteruitgang in verspreiding 
'slechts' 31% t.o.v. '73-'77), maar 
wel in aanzienlijk lagere aantallen 
(-75%) dan vroeger. Deze constate-
ring gaat ook voor West Brabant 
op: in 2002 werden in het buitenge-
bied Breda-Rijsbergen-Klein Zun-
dert nog zo'n 40 koppels aangetrof-
fen in 28 kilometerhokken; dat lijkt 
nog heel wat, maar op een agrarisch 
gebied van ruim 6500 ha. moet dit 
een fractie zijn van wat vroeger 
aanwezig was. 
De eerste resultaten van een uitge-
breide steenuilinventarisatie onder 
auspiciën van het SWEV, Samen-
werkingsverband West Brabantse 
Vogelwerkgroepen, gestart in 2001 
moet inzicht geven of de lokale 
achteruitgang van deze soort paral-
lel loopt aan de landelijke. In 1983 
werd de steenuilpopulatie van West 
Brabant grofweg op 500 paar ge-
schat; de eerste resultaten uit recen-
te (en grondiger) inventarisaties 
wijzen op handhaving in de kernge-
bieden tussen Breda en Roosendaal 
en afname c.q. verdwijning elders. 
De integrale inventarisatie wordt in 
2004 afgerond. 
  
In de stad…. 
Niet alleen in het buiten- maar ook 
in het stedelijk gebied veranderde 
de vogelbevolking: de teloorgang 
van de huiszwaluw binnen de be-
bouwde kom van Breda vormt een 
fraai gedocumenteerde neergaande 
trend: van meer dan 300 nesten be-
gin jaren zeventig tot uiteindelijk de 
laatste twee broedgevallen in 1998 
op de Chassé kazerne, niet ver van 
de binnenstad. Kuifleeuweriken, 
hoewel nooit echt algemeen, waren 
in 1991 nog op diverse plekken in 
de stad aanwezig (totaal 7 paar), in 
1995 resteerden nog drie paar, maar 
na 1998 kwam ook het laatste paar-
tje uit de stadswijk Haagse Beem-
den niet meer terug. En anno 2003 
lijkt zelfs de 'gewone' huismus uit 
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Boomvalken worden op de zand-
gronden steeds schaarser, maar 
meldingen uit de kleigebieden ne-
men juist toe. 
De populatie bruine kiekendieven 
betrof in 1993 voor heel West Bra-
bant (incl. Brabantse Biesbosch) 
maar liefst 115 paar; vergelijk dat 
eens met de opgave van Van Erve 

et al. (1967), die voor de hé-
le provincie in 1965 

niet verder kwam 
dan 8 paar! De 

s l e c h t -
v a l k 

was 
i n 

de jaren ze-
ventig een zeldzame 

wintergast in West-Brabant (14 
meldingen); in de jaren tachtig nam 
het aantal meldingen snel toe (47) 
met het zwaartepunt in het Kram-
mer-Volkerak gebied en het Mar-
kiezaat. In de jaren negentig (86 
meldingen) zijn alleen mei-juni-juli 
waarnemingen echt schaars te noe-
men. 
Sinds 1998 is de slechtvalk jaarlijks 

het normale straatbeeld te verdwij-
nen. Recente nieuwelingen binnen 
de bebouwde kom betreffen sper-
wer, groene specht, vlaamse gaai en 
putter. Merel, Turkse tortel en kauw 
zijn momenteel de talrijkste soorten 
binnen de stad. 
 

' N i e u w e ' 
Natuur 
Zijn er ook positieve 
trends te melden? Gelukkig 
wel. Zo zorgde de afsluiting van de 
Oesterdam en Philipsdam eind jaren 
tachtig voor verzoeting van het 
Markiezaat cq. Krammer-Volkerak 
gebied. Het Markiezaat vormt met 
de aangrenzende Brabantse Wal 
(belangrijk voor nachtzwaluw en 
wespendief) tegenwoor-
dig één van de 
vogelrijkste 
g e b i e d e n 
van Neder-
land.  
Een aantal Rode Lijst soorten die 
hier nog tot broeden komt: Lepe-
laar, noordse stern, dwergstern, 
kluut, bontbekplevier, strandplevier 
en onregelmatig de velduil.  
In laat-zomer/vroeg-najaar behoren 
doortrekkende visarenden, reuzen-
sterns en grote groepen lepelaars 
aan de Philipsdam tot de 'gewone' 
verschijningen.  
Terwijl Rijkswaterstaat DGW sinds 
april '87 maandelijks per boot het 
Krammer-Volkerak telt, wordt hier 
door de vogelwerkgroep, i.o.v. Na-
tuurmonumenten, maandelijks de 
aangrenzende Dintelse Gorzen ge-
teld. 
 
Roofvogels 
In de bossen rond Breda broeden 
sinds begin jaren negentig weer ha-
viken, tot begin jaren tachtig een 
grote zeldzaamheid in West-
Brabant. Ook met andere roofvo-
gels als sperwer en buizerd gaat het, 
net als elders, voor de wind. 

(succesvol) broedvogel in West-
Brabant met 1-3 paar. Nieuwe ves-
tigingen zijn, indien geschikte 
broedplaatsen voorhanden zijn, 
geenszins uitgesloten; in april 2002 
was o.a. een baltsend koppel in de 
omgeving van Chaam aanwezig. 
  
Bleeke Heide 
Recentelijk oefent natuurontwikke-
lingsgebied de Bleeke Heide bij 
Chaam een grote aantrekkings-
kracht op vogels (én vogelaars) uit. 
Sinds de realisatie van dit 'nieuwe' 
weidevogelreservaat eind 1999 is 
een verbazingwekkende stoet van 
zeldzame vogels de revue gepas-
seerd, waaronder dwaalgasten als 
jufferkraan, terekruiter en witwang-
stern. Steltlopers als grutto, water-
snip, kemphaan, bosruiter en groen-
pootruiter trekken hier in grote aan-
tallen door; bonte, kanoet- en krom-
bekstrandlopers worden jaarlijks in 
kleine groepjes waargenomen, maar 
ook kleine, temmincks en drieteen-
strandloper zijn vastgesteld. Meer 
dan 1200 regenwulpen komen in 
het voorjaar slapen. 
Tot de regelmatige broedvogels van 
de laatste twee jaar behoren Rode 
Lijst soorten als kluut, zomertaling, 
geoorde fuut en tureluur. Kempha-
nen blijven tegenwoordig overzo-
meren en eind mei zijn in de 'arena' 
tot wel 10 mannetjes aan het balt-



Ook een klein en rustig bosgebied 
als De Blauwe Kamer bleek rijk aan 
vogels: in 1995 waren hier territoria 
van o.a. vuurgoudhaan (4 paar), ge-
kraagde roodstaart (3 paar), groene 
specht (2 paar), zwarte specht (1 
paar), wielewaal (1 paar), bosriet-
zanger (2 paar) en patrijs (1 paar) 
aanwezig. 
 
Slot 
Uit bovenstaande bloemlezing mag 
wel blijken dat West Brabant op vo-
gelgebied al lang niet meer de 
"perifere regio" is uit de tijd van 
Van Erve. 
Sinds 1969 zijn al meer dan 34.000 
waarnemingen verzameld en opge-
slagen in een computerarchief. 
Meer dan dertig jaar actief ornitho-
logisch veldwerk door tientallen 
vrijwilligers heeft West Brabant 
dan ook prominent op de vogelkaart 
van Nederland gezet. 
 

Huub Don  
West Brabantse Vogelwerkgroep 

 
Met dank aan Harry van Vugt,
Johan Schaerlaeckens, Willem 
Veenhuizen en Henk Sierdsema 
(SOVON) die zo vriendelijk waren 
een eerdere versie van dit artikel 
van commentaar te voorzien. 
 
Bronvermelding:  
De geraadpleegde bronnen voor dit 
artikel betreffen, naast de Avifauna 
van Noord-Brabant (Van Erve, 
1967) en de twee SOVON broedvo-
gelatlassen (Teixeira, 1979; SO-
V O N  2 0 0 2 ) ,  ' t  H u p k e 
(medelingenblad West Brabantse 
Vogelwerkgroep: red. A. van der 
Sanden / P. v. Ommen), de Nieuws-
brief van Natuurvereniging Mark en 
Leij te Chaam (red. J. van Raak / J. 
Schaerlaeckens), het waarnemin-
genarchief van de West Brabantse 
Vogelwerkgroep en de diverse 
nieuwsbrieven van SOVON (red. 
H. Sierdsema). 

sen. Het aantal broedpaartjes grutto, 
dé doelsoort van de Bleeke Heide, 
is tegenwoordig weer op het niveau 
van de tijd van vóór de ontwatering 
en egalisaties. Gele kwikstaarten 
broeden hier nog gewoon in gras-
land, maar ook andere soorten die 
elders op het zand verdwenen zijn 
of sterk onder druk staan, zoals 
veldleeuwerik, graspieper en patrijs 
doen het hier nog redelijk. 
In het voorjaar van 2003 zijn tussen 
honderden gewone grutto's voor het 
eerst doortrekkende ijslandse 
grutto's vastgesteld. En de 's winters 
traditioneel aanwezige toendrariet-
ganzen (10 jaar geleden enkele hon-
derden, nu ruim 4000 ex.) worden 
in de wintermaanden aangevuld met 
slechtvalk, blauwe kiekendief, 
smelleken en (als het even meezit) 
zeearend. Van de laatste soort bleef 
in de winter 2001/2002 een onvol-
wassen ex. maar liefst drie maanden 
in de omgeving rondzwerven. 
Een soort die sinds een aantal jaren 
ook weer in de lift zit is de rood-
borsttapuit. Deze soort profiteert 
ondermeer van de natuurontwikke-
ling langs rivier- en beekdalen, als-
mede een wat natuurvriendelijker 
beheer van oevers en slootranden 
door de Waterschappen. In de goe-
de gebieden zijn dichtheden van 5-6 
paar/100 ha. normaal.  
 
Brabants Landschap 
Door de werkgroep werden ook 
voor Brabants Landschap regelma-
tig gebieden op vogels geïnventari-
seerd, zoals Pannenhoef, Vloeiwei-
de, Blauwe Kamer en Krabbebos-
schen.  
Zo werden in 1991 in de Vloeiwei-
de o.a. territoria van schaarse 
broedvogels als gekraagde rood-
staart (6 paar), wielewaal (6 paar), 
kleine bonte Specht (3 paar), zo-
mertortel (2 paar), bosrietzanger (2 
paar), groene specht (2 paar), zwar-
te specht (1 paar), nachtegaal (1 
paar) en goudvink (1 paar) vastge-
steld. 

Een op acht vogelsoorten 
met uitsterven bedreigd 
 
JOHANNESBURG - Wereldwijd 
wordt een op de acht vogelsoorten 
met uitsterven bedreigd, vooral 
door de kap van bossen en een 
ongecontroleerde agrari sche 
expansie. 
Dat staat in een rapport van Birdlife 
International, een wereldwijd 
netwerk van vogel- en natuur-
beschermingorganisaties, dat 
maandag 8 maart op een conferentie 
in Durban werd gepresenteerd. 
In het rapport "The State of the 
World's Birds 2004" staat dat het 
om circa 1200 vogelsoorten gaat. 
Vooral met fazanten, albatrossen, 
kraanvogels en papegaaien gaat het 
slecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de meeste bedreigde polulaties 
zijn er nog maar enkele tientallen 
tot een paar duizend exemplaren 
over. Vooral in de tropische 
regenwouden van Brazilië, het 
Himalayagebergte, op Madagascar 
en delen van Zuid-Oost Azië 
worden vogelsoorten met uitsterven 
bedreigd. 
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Vogels 
bedreigd 
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       Vis, dat kan niet mis! 

die van deze eend komt doet beslist 
niet denken aan de frisse geur van 
wilde limoenen, maar doet herinne-
ringen aan m'n jeugdjaren opborre-
len, als ik op een zwoele zomer-
avond de sokken van mijn bloedei-
gen opa rook als hij van de akker 
terugkeerde. 
Het duurt een paar minuten voor de 
Belgen de controle over de stokjes 
hebben, maar daarna eten zij slechts 
één hap van hun eend, met uitzon-
dering van Vital die de twee haalt. 
De eenden zijn met been en al in 
stukken gehakt en zo gebraden. Het 
mi-achtige spul dat bij het gerecht 
geleverd wordt schijnt eveneens 
niet om te eten zijn, althans dat be-
weren de Belgen. 
Ik lach ze smalend uit en herinner 
ze fijntjes aan het oude gezegde: 
"Wat een boer niet kent, eet hij 
niet". 
Even later brengt de vrouw des hui-
zes mijn vis. Ik werp een blik op de 
vis, slik krampachtig en probeer 
vrolijk te blijven kijken. 
Het zijn een soort katvissen, die me 
met wijd opengesperde bek en een 
glazige blik vanuit een rijkelijk ge-
vuld bed van groene pepers en 
knoflook liggen aan te staren. Het 
zijn er maar liefst vier. 
In Oosterhout in een Japans restau-
rant heb ik onlangs met stokjes kun-
nen oefenen, dus ik ben de kunst 
meester, althans dat denk ik. Vol 
vertrouwen start ik met de stokjes. 
Na een minuut of vijf heb ik dus het 
eerste stukje katvis op m'n tong lig-
gen, proef het, word bleek, begin te 
kokhalzen, maar moedig zoals ik 
somstijds ben, slik ik het toch naar 
binnen. 
Nimmer in mijn toch rijke culinaire 
leven heb ik een walgelijker smaak 
op mijn tong gehad. Het doet me 
denken aan de oude moddersloot 
voor mijn ouderlijk huis, waar de 

riolering destijds in de vijftiger ja-
ren nog vrolijk op loosde. 
Ik kijk hulpeloos in het rond, maak 
een krampachtige beweging met 
m'n adamsappel en buig daarna 
deemoedig het hoofd en weiger nog 
één hap te nemen. Ik weet het, de 
kastijding zal onverbiddelijk volgen 
en hierin word ik niet teleurgesteld. 
Mijn makkers lachen me vreselijk 
uit, herinneren me aan de bekende 
boer, maar ik blijf koppig en weiger 

absoluut nog iets te eten. 
De rekening komt uiteraard, 1200 
yuan... beroving op klaarlichte dag!   
Dit is ontzettend veel vergeleken 
met wat we in de hoofdstad betaald 
hebben, kortom de dame probeert 
ons te wassen, te knippen en te 
scheren, hetgeen chinezen overi-
gens erg goed kunnen. Met behulp 
van de tolk en een eindeloze discus-
sie weten we uiteindelijk af te din-
gen tot 800 yuan. 
 
Later op de avond eten we in ons 
hotel een min of meer westers menu 
voor 300 yuan! Het zou het laatste 
zijn, zo ongeveer. De rest van de 
reis hebben we vrijwel altijd chi-
nees gegeten, veelal met wisselend 
succes. Evenwel zo duur en uitste-
kend als in het kleine restaurant aan 
de voet van de heilige berg was het 
nimmer. 
Ik beheers inmiddels de kunst van 
het met stokjes eten perfect. 
 

Jan Vermeulen 

Eind mei/begin juni ben ik in ge-
zelschap van mijn bekende Belgi-
sche vogelvrienden een kleine drie 
weken naar China geweest. 
Een vogeltrip uiteraard, maar daar 
gaat dit verhaal ditmaal niet over. 
Deze keer gaat het over eten in 
China. 
 
Wie het idee heeft dat chinees eten 
in China erg veel lijkt op het menu 
van onze babi pangang-jongens in 
Nederland komt wel zeer bedrogen 
uit. Het heeft er niets, maar dan ook 
volstrekt niets mee te maken. 
 
Onze eerste kennismaking met het 
eten in China vindt pas plaats op 
dag twee van onze reis. Lafaards 
zoals we immer zijn, hebben we de 
eerste dag in een viersterrenhotel in 
Beijing gekozen voor het western 
menu, uiteraard met het ons ver-
trouwde bestek van mes, vork en le-
pel. 
Aan de voet van de heilige berg 
Emei Shan in de provincie Sichuan 
vindt de eerste 'beproeving' plaats. 
De Belgen en ik besluiten in een 
bui van 'jeugdige' onbezonnenheid 
in een plaatselijk restaurantje de 
avondmaaltijd te nuttigen. Na een 
kwartier zijn we er met behulp van 
onze tolk en tevens gids uit. 
De Vlamingen houden hun faam 
van vogelliefhebber hoog en kiezen 
voor gebraden eend! Ik blijf bij 
mijn principe om niets te eten dat 
vleugels heeft en kies voor de loka-
le specialiteit, een visgerecht. Uit 
mijn rijke ervaring in het buitenland 
weet ik immers dat het met een vis-
gerecht nimmer mis kan gaan. Visi-
oenen van malse forellen uit de 
kraakheldere snelstromende rivie-
ren van Emei Shan verschijnen 
voor m'n ogen. 
Allereerst arriveren de stokjes en 
niet lang daarna de eend. De aroma 
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Vleermuizen zijn door hun 
verborgen leefwijze altijd al 
mysterieuze dieren gebleven. Bij 
vee l  cu l t uren worden ze 
beschouwd als duivels en 
bloeddorstige schepsels die de 
nachten onveilig maken. Maar 
onze kennis van de vleermuizen is 
gegroeid en we hebben daardoor 
een andere kijk op hen gekregen. 
Duidelijk is geworden dat 
vleermuizen een belangrijke rol 
spelen in ons milieu.Het is het 
enige zoogdier met vleugels. Ze 
zijn daardoor over bijna de hele 
aarde  ve rsp re id .  Ze  z i jn 
warmbloedig, hebben een harige 
vacht en de jongen worden 
gezoogd door de moeder. 
 
Er zijn ongeveer duizend soorten 
bekend, om en nabij een kwart van 
alle zoogdiersoorten is dus een 
vleermuissoort. 
Vleermuizen bestaan al heel lang en 
al die tijd is hun lichaamsbouw 
onveranderd gebleven. Fossielen 
van vleermuizen zijn zeldzaam, 
doordat de botten zeer dun en 
breekbaar zijn en er daardoor in de 
loop van de tijd niet veel van 
overblijft. De oudst bekende 
vleermuis is gevonden in Noord-
Amerika en is 60 miljoen jaar oud, 
maar waarschijnlijk zijn ze al 
ontstaan in het tijdperk van de 
dinosaurussen. 
Van een fossiele vleermuis, 
gevonden in Messel (Duitsland) is 
de maaginhoud zo goed bewaard 
gebleven dat deze onderzocht kon 
worden.  Bovendien hebben 
onderzoekers  resten teruggevonden 
van de organen die deze 
oervleermuizen gebruikten voor 
hun sonar, het middel waarmee de 
insectenetende soorten zich 
oriëteren en prooi vangen. 
 

De wetenschappelijke naam voor 
vleermuis is CHIROPTERA. Dit 
betekent handvleugeligen. 
Hij wordt verdeeld in twee grote 
groepen: de insecteneters en de 
fruiteters. 
De grootste vleermuizen leven in  
Indonesië. Het zijn vruchteneters en 
ze worden vliegende honden of 
kalongs genoemd. Sommige 
bereiken een spanwijdte van 
anderhalve meter. 
De Hommelvleermuis werd enkele 
jaren geleden ontdekt in Thailand. 
Het is niet alleen de kleinste 
vleermuis, maar ook het kleinste 
zoogdier ter wereld. Hij weegt 
slechts 2 gram en kan ruim zitten in 
een vingerhoed. 
 
De hand van een vleermuis heeft, 
net als bij mensen, vijf vingers. Die 
zijn lang en dun om de vlieghuid zo 
groot mogelijk te maken. De duim 
is een klein klauwtje en wordt 
gebruikt om te klimmen of om aan 
te hangen. Vruchteneters houden er 
hun voedsel mee vast. 
Ze hangen overdag in rustige 
ruimtes zoals grotten, holle bomen, 
ijskelders en huizen, met hun kop 
naar beneden. Koele, vochtige 
ruimtes worden als overwinterings 
verblijf gebruikt. Tijdens deze 
w i n t e r s l a a p  i s  d e 
lichaamstemperatuur zeer laag (10 
graden) en ademen ze nauwelijks.
Vleermuizen hebben net genoeg 
vetreserves om het voorjaar te 
halen. Als ze te vaak wakker 
worden,  b i jvoorbeeld  door 
verstoring, verbruiken ze te veel 
van hun vetreserves en raken 
daardoor verzwakt en sterven. 
Van vleermuizen is bekend dat ze 
vanuit Friesland en Noord-Holland 
enige honderden kilometers trekken 
naar hun overwinteringsgebied in 

Zuid-Limburg, de Ardennen en 
Duitsland. De rosse vleermuis trekt 
in het najaar juist naar ons land toe.  
 
Vroeger dachten de mensen dat 
vleermuizen verstrikt konden raken 
in hun haar. Nu weten we dat 
vleermuizen dingen waarnemen die 
zo dun zijn als een haar op je hoofd, 
zelfs in totale duisternis. 
Insectenetende vleermuizen "zien" 
het beste met hun oren. Ze 
gebruiken een sonarsysteem om 
insecten op te sporen in het donker. 
Al vliegend stoten ze hoge kreten 
uit. Tussen elke kreet luisteren zij 
naar de echo's. Vruchtenetende 
vleermuizen zoeken hun voedsel 
met hun ogen en neus. Als een 
vleermuis vlak langs je vliegt, zit 
hij waarschijnlijk achter een mug 
aan. 
Ze zijn ook nuttig omdat ze veel 
insecten eten die op hun beurt weer 
s c h a d e l i j k  z i j n  v o o r  
landbouwgewassen. 
Grootoorvleermuizen die soms in 
bossen jagen, maken zachte 
geluiden. Vleermuisen die in open 
gebied jagen, schreeuwen zodat hun 
geluid veel verder draagt. Als we 
het zouden kunnen horen, zou het 
geluid van de kleine bruine 
vleermuis even hard klinken als dat 
van een drilboor.  
Er leven 17 soorten vleermuizen in 
Nederland. De meest voorkomende 
zijn grootoorvleermuis, gewone 
dwergvleermuis, baardvleermuis, 
l aatvl ieger ,  watervleermuis, 
ingekorven vleermuis, franjestaart 
en rosse vleermuis. 
D e  m e e s t e  N e d e r l a n d s e 
vleermuizen zijn sinds 1973 
wettelijk beschermd. Om het aantal 
voor vleermuizen geschikte 
onderkomens te vergroten kun je 
zelf een vleermuizenkast plaatsen. 
 

Vleermuizen: bijzondere beestjes 
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