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M&L schort overleg met 
B&W van Alphen-Chaam op 

O p 15 april van dit jaar maakte de werkgroep externe contacten kennis 
met het presidium van de gemeente Alphen-Chaam.Het presidium is 

het  overlegplatform van de fractievoorzitters van de partijen die in de raad 
vertegenwoordigd zijn. Omdat het een eerste kennismaking met M&L betrof, 
had de griffier ook de overige raadsleden uitgenodigd. Liefst 9 van de 13 
raadsleden hadden gebruik gemaakt van die uitnodiging en 1 lid had laten 
weten verhinderd te zijn, een hoopvol signaal. 
Na een kennismakingsronde werd er kort ingegaan op de doelstellingen en 
de verwachtingen die het presidium en M&L hadden van dit overleg. De po-
litici willen meer voeling krijgen met belangrijke partijen in hun gemeente. 
Zij willen weten wat er zoal speelt en hoe een vereniging als M&L over die 
dingen denkt. M&L op haar beurt wil haar mening graag overbrengen op de 
raadsleden die het beleid in de gemeente moeten bepalen. 
 
Reconstructie  
Op de agenda stond als belangrijkste punt de voortgang in het reconstructie-
gebied “De Baronie”. De reden hiervoor lag tamelijk voor de hand. Op de 
agenda van de raadsvergadering van 29 april stonden immers een aantal 
agendapunten die op de reconstructie betrekking hadden. Bovendien lagen er 
een aantal notities van het college van burgemeester en wethouders die ook 
over de reconstructie gingen. Belangrijke zaken in de ogen van onze werk-
groep en ook in de ogen van de raadsleden. Het inspreken van M&L tijdens 
de raadsvergadering van 17 december 2003 lijkt een goede zet geweest te 
zijn. De raadsleden nemen niet zomaar voetstoots meer aan wat de wethou-
der die de reconstructie in zijn portefeuille heeft, hen voorhoudt.  

Natuuragenda 
 

juni 
27, zo 8.00    wandeling  
                     vogelwerkgroep 
 

juli 
3, za 8.00      excursie Zeeland 
                     naar plan Tureluur 
4, zo 9.30      jaarlijkse fietstocht 
11, zo 9.30    gezamenlijke wande-
                     ling vlinderwerkgroep 
                     Baarle Nassau  
 

augustus 
8, zo 9.30      gezamenlijke wande-
                     ling vlinderwerkgroep 
                     in Baarle Nassau    

september 
4, za 9.00      excursie Pannenhoef  
4, za 13.00     wandeling vlinder-
                     werkgroep in Chaam 
5, zo 9.30      wandeling Chaam 
12, zo 9.30    wandeling Baarle 
17, vr 20.00   dialezing vogels 
18 & 19,        jeugdgroep  
za & zo         jaarlijks jeugdkamp 
 

oktober 
2, za 13.300   wandeling vlinder-
                     werkgroep Chaam 
3, zo 9.30      wandeling Chaam 
10, zo 9.30    wandeling Baarle 
15, vr 20.00   jaarvergadering en 
                     lezing Jan Vermeulen 
16, za 13.15   jeugdgroep 

grutto kuiken 
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De raadsleden willen meer achter-
grondinformatie, zodat ze welover-
wogen hun standpunt kunnen bepa-
len. Vervolgens is het dan mogelijk 
om de wethouder met een duidelij-
ke boodschap op pad te sturen. In 
het duale stelsel is dat ook de ma-
nier waarop het moet gaan. De raad 
bepaalt het beleid en het college is 
slechts uitvoerend. 
Met name bij het vaststellen van de 
zogenaamde landbouwontwikke-
lingsgebieden was de raad in het 
verleden onvoldoende op de hoogte 
van het standpunt dat de gemeente-
lijke vertegenwoordiger innam in 
de reconstructiecommissie. In de 
reconstructie zijn een drietal ver-
schillende gebieden aangewezen. 
Hieronder volgt een korte beschrij-
ving van de belangrijkste kenmer-
ken van deze gebieden. 
 
Landbouwontwikkelingsgebied 
(Intensiveringsgebied) 
Ruimtelijk begrensd gedeelte van 
het reconstructiegebied met het pri-
maat landbouw dat geheel of ge-
deeltelijk voorziet, of in het kader 
van de reconstructie zal voorzien, in 
de mogelijkheid tot uitbreiding, 
hervestiging of nieuwvestiging van 
intensieve veehouderij. In begrijp-
baar Nederlands betekent dit dat de 
bio-industrie hier zijn gang kan 
gaan. 

Verwevingsgebied 
Ruimtelijk begrensd gedeelte van 
het reconstructiegebied, gericht op 
verweving van landbouw, wonen en 
natuur. Hervestiging of uitbreiding 
van intensieve veehouderij (bio-
industrie) is mogelijk mits de ruim-
telijke kwaliteit of functies van het 
gebied zich daar niet tegen verzet-
ten. 

Extensiveringsgebied 
Ruimtelijk begrensd gedeelte van 
het reconstructiegebied met het pri-
maat wonen of natuur, waar uitbrei-
ding, hervestiging of nieuwvesti-
ging van intensieve veehouderij on-

te stellen voor veehouderijbedrijven 
uit de verwevingsgebieden, omdat 
dit geen doelstelling van de recon-
structie is. 
Daarnaast vroeg hij namens M&L 
om niet in te stemmen met het 
voorstel om de recreatieve driehoek 
tussen Alphen en Chaam met direc-
te ingang vrij te geven voor nieuw-
vestiging van recreatieve bedrijven. 
Dit omdat daarvoor nog geen beleid 
is ontwikkeld. “Hoe kun je nieuw-
vestiging toetsen aan beleid dat nog 
niet bestaat”?, vroeg hij aan de 
raadsleden. En waarom heeft Alp-
hen-Chaam ingestemd met een on-
derzoek naar de mogelijkheid voor 
hervestiging van bestaande recrea-
tiebedrijven als het gebied nu al zou 
worden vrijgegeven voor nieuwves-
tiging. Met dit beleid trek je pro-
jectontwikkelaars aan.  
 
1e termijn 
In hun 1e reactie op de voorstellen 
werd al snel duidelijk dat het stukje 
Druisdijk dat B & W nog wel wil-
den inpalmen als landbouwontwik-
kelingsgebied niet haalbaar zou 
zijn, vanwege de strijdigheid van 
het voorstel met de regelgeving. 
Anders lag de situatie op de Dekt. 
Het GBSV wilde vooralsnog niet 
ruim begrenzen maar de andere par-
tijen lieten blijken hiervoor wel 
voorstander te zijn. Het GBA stuur-
de in een eerste reactie al aan op 
een compromis. De meeste partijen 
gaven M&L nog wel een pluim 
voor haar constructieve houding. 
Dit leidde echter niet tot de gehoop-
te kritische vragen richting de ver-
antwoordelijke wethouder. Die stel-
de alleen dat een ruim landbouw-
ontwikkelingsgebied nodig was 
voor de intensieve veehouderij, zo-
wel voor bedrijven uit de extensive-
ringsgebieden als ook voor bedrij-
ven uit de verwevingsgebieden die 
daar geen of onvoldoende ontwik-
kelingsmogelijkheden zouden heb-
ben. 
Ook over de voorstellen voor de 
recreatieve driehoek werden nau-

mogelijk is of in het kader van de 
reconstructie onmogelijk zal wor-
den gemaakt. 
 
Achterbanoverleg 
Tijdens een achterbanoverleg van 
het GBSV hebben Johan Schaer-
laeckens en Will Woestenberg nog-
maals uitgelegd aan deze partij wat 
voor natuur en milieu erg belangrijk 
is. Het eerste concept reconstructie-
plan en de daarbij behorende plan-
kaart werden gebruikt om de stand-
punten te verduidelijken. De onder-

werpen waren wederom de voor-
stellen van het college voor de ver-
gadering van 29 april, de grootte 
van het inplaatsingsgebied voor de 
intensieve veehouderij en de plan-
nen voor de recreatieve driehoek. 
Er werd tijdens dit overleg goed ge-
discussieerd over deze onderwerpen 
met de fractieleden van het GBSV.  
 
Raadsvergadering 29 april 
Voorafgaand aan de raadsvergade-
ring van 29 april had de voorzitter 
van M&L spreektijd aangevraagd 
bij de griffier. In een 5 minuten du-
rend betoog vroeg hij aandacht voor 
de reconstructieonderwerpen die ter 
vergadering aan de orde zouden ko-
men. Hij vroeg o.a. om een stukje 
van het landbouwontwikkelingsge-
bied aan de Druisdijk niet aan te 
wijzen en ook voor de Dekt in Alp-
hen vroeg de voorzitter om het ge-
bied zo klein mogelijk te houden 
omdat de behoefte aan een groot 
landbouwontwikkelingsgebied niet 
is aangetoond. Ook de Gedeputeer-
de Staten en het projectbureau van 
de provincie zijn die mening toege-
daan. Bovendien vroeg onze voor-
zitter om niet in te stemmen met het 
voorstel van B & W om het land-
bouwontwikkelingsgebied ook open 
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welijks vragen gesteld. Wel gaven 
de meeste partijen aan dat hun 
voorkeur niet uitging naar intensie-
ve vormen van recreatie en dat na-
tuur en landschap voldoende aan-
dacht moesten krijgen. De wethou-
der reageerde door te stellen dat ex-
tensieve vormen van recreatie niet 
of nauwelijks zouden bijdragen aan 
het scheppen van werkgelegenheid. 
Dit is in strijd met eerder gemaakte 
afspraken toen is gesteld dat vooral 
gestreefd zal worden naar kwalita-
tieve en niet naar kwantitatieve ver-
beteringen. 
 
Schorsing 
Toen de burgemeester de partijen 
vroeg om hun reactie in 2e termijn 
kwam meteen het voorstel om de 
vergadering te schorsen. De 
raadsleden trokken zich gezamen-
lijk terug om te trachten met een 
breed gedragen voorstel terug te 
keren in de vergadering. Toen reeds 
bekroop onze voorzitter het gevoel 
dat hij als de grote verliezer uit de 
strijd tevoorschijn zou komen. Een 
ongelijke strijd want ondanks het 
mogen inspreken hebben burgers 
niet het recht om te reageren tijdens 
de vergadering. De mogelijkheid 

om tijdens de raadsvergadering nog 
iets te zeggen of om een kritische 
vraag te stellen bestaat (nog) niet. 
 
Gebakken lucht 
Toen de raadsleden terugkwamen 
uit de schorsing bleek dat al het 
werk van de werkgroep externe 
contacten voor niets was geweest. 
Ondanks de mooie woorden tijdens 
de bijeenkomst met het presidium 
blijkt dat dit alleen gebakken lucht 
was. De raad stemde met de grootst 

mogelijke meerderheid in met de 
voorstellen van B & W, met dien 
verstande dat het gebiedje bij de 
Druisdijk niet zou worden aange-
wezen als inplaatsingsgebied en dat 
voor de Dekt niet gekozen was voor 
de ruimste maar voor de middenva-
riant. En passant liet de raad ook 
nog weten dat teeltondersteunende 
voorzieningen (TOV) in de gehele 
gemeente mogelijk zou moeten 
zijn. Net als B & W heeft de raad 
gekozen voor het economische ge-
win en zijn natuur en landschap 
weer de grote verliezers.  
 
Opschorten overleg 
Natuurvereniging Mark en Leij is 
teleurgesteld in de houding van het 
college van Burgemeester en Wet-
houders. Op grond daarvan heeft 
Mark en Leij een brief naar het Col-
lege doen uitgaan met de volgende 
tekst: “Al jaren probeert Mark en 
Leij door overleg voldoende aan-
dacht te krijgen voor natuur, milieu 
en landschap in onze gemeente, 
maar afspraken die daarover ge-
maakt zijn, worden niet of nauwe-
lijks nagekomen. Wij hebben u dit 
met een aantal voorbeelden aange-
toond.   
De opstelling van het college tij-
dens de eerder gevoerde overlegge-
sprekken wordt door ons als star 
ervaren. De communicatie verloopt 
slecht en gevraagde informatie 
wordt niet verstrekt. Er wordt niet 
gereageerd op ingediende bezwaar-
schriften en regelmatig werd het 
geplande bestuurlijke overleg door 
het college om onduidelijke redenen 
afgezegd.  
De eenzijdige benadering van het 
buitengebied, puur gericht op de 
economische belangen, is voor onze 
vereniging niet langer aanvaard-
baar. Zo beperkt het ambitieniveau 
van de gemeente in het Reconstruc-
tieproces zich tot louter economi-
sche aspecten. Dit strookt niet met 
de doelstellingen zoals die zijn ver-
woord in het Koepelplan van de Re-
constructie.  

Dit alles heeft ons doen besluiten 
om het overleg met het college 
voorlopig op te schorten.  
Zodra blijkt dat het college alle be-
langen in het buitengebied even-
wichtig en integraal behartigt en 
daarbij probeert partijen op één 
lijn te krijgen, zijn wij bereid om 
weer met het college aan tafel aan 
te schuiven voor overleg.”  
Onwillekeurig gaan onze gedachten 
terug naar de woorden van Oud-
Commissaris van de koningin dhr. 
Frank Houben zoals verwoord in 
“Brabantse Parels” ter gelegenheid 
van het afscheid van BMF-directeur 
Paul van Poppel enkele weken gele-
den:  

Beter kan Mark en Leij het niet 
zeggen. 
 

Bestuur Mark en Leij 
Werkgroep Externe Contacten 

...Ondanks de mooie 
woorden tijdens de bijeen-
komst met het presidium 

blijkt dat dit alleen gebak-
ken lucht was... 

“Nu het economisch 
slechter gaat, is de drei-
ging voor natuur en mili-
eu weer aanwezig. Het is 
van belang om in het hui-

dige klimaat de balans 
tussen rood en groen te 
blijven zoeken. Voor be-

stuurders is de verleiding 
groot de kip met de gou-
den eieren te slachten en 
te kiezen voor korte ter-

mijn succes. Politici wor-
den maar voor 4 jaar ge-
kozen en mensen in het 
bestuur gaan vaak weer 

snel weg. Voor mij is good 
governance: besturen in 
balans en met het oog 

voor de lange termijn.” 
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D e 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 via aangrenzende zeegebie-
den.  

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 

totaaloverzicht van de zee versche-
nen. "Het is een foto van de toe-
stand van de Noordzee", stelde 
woensdag De Groot. Er is volgens 
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". 

Pcb's en pak's 
Internationale streefwaarden, die 
onder andere binnen het internatio-
nale overlegorgaan Ospar zijn vast-
gesteld, worden overschreden. Zo 
houdt de vervuiling door giftige 
stoffen zoals pcb's en pak's, afkom-
stig uit industrie 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 bodemleven 
en vis.  

Bericht van de penningmeester 
  

Binnenkort ontvangt u weer het jaarlijkse verzoek tot betaling van de  
contributie voor het verenigingsjaar 2004-2005.  

Hierbij verzoeken wij u vriendelijk en dringend om altijd uw  
lidmaatschapsnummer  

te vermelden op uw bank- of giro-overschrijving.  
Dit voorkomt fouten en onnodig gezoek bij het verwerken van de betalingen 

en er kunnen geen misverstanden ontstaan over wie  
wel of niet zijn/haar contributie betaald heeft. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan veel voorkomende achternamen of betalingen 
gedaan op naam van de partner wiens naam niet in onze administratie voor-

komt. Uw lidnummer staat vet gedrukt op het betalingsverzoek. 
  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
  

Wil Degenaar 
penningmeester Mark en Leij  0161-491924 

Toestand Noordzee zorgwekkend 

Bodem 
De schrijvers hebben het verder 
over verstoring door de visserij. De 
zeebodem wordt vaak en diep door 
vissers omgewoeld. Dat leidt tot 
“onnodige sterfte van het bodemle-

ven”. Zandwinning voor onder 
meer kustsuppletie en als ophoog-
zand op land is ook nadelig. Blij-
kens onderzoek “is de bodemfauna 
na ongeveer vier jaar hersteld”.  
Stichting De Noordzee spreekt van 
"onthutsende" conclusies. Het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat, 
waaronder Rijkswaterstaat valt, 
"blijft voortborduren op oud be-
leid". Daar is de zee niet schoner en 
gezonder van geworden, stelde de 
milieuorganisatie. Zij roept de 
Tweede Kamer in een brandbrief 
ertoe op bij het kabinet aan te drin-
gen op een krachtdadiger over-
heidsbeleid. 

 
Bron: www.nu.nl 

zeekat 

fauna zeebodem 

Baggeren op de Noordzee 

...vervuiling door giftige 
stoffen zoals pcb's en 

pak's, afkomstig uit in-
dustrie en landbouw... 
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O p maandag 26 april kwamen 
de vrijwillige weidevogelbe-

schermers van Weidevogelgroep 
“Alphen Chaam Gilze” in Bellevue 
in Chaam bij elkaar voor een tus-
sentijdse evaluatie. De groep be-
staat momenteel uit tweeëntwintig 
vrijwilligers, die actief bezig zijn in 
vijf verschillende gebieden: Klein 
Heike in Gilze, Boerenbaan in 
Alphen, Bleeke Heide in Chaam, 
in Strijbeek, bij een boer in Baar-
le-Nassau en bij een boer in 
Chaam. 

 
Verschillende ervaringen 
De stemming was opperbest, want 
met veel succes is tot nu toe ge-
zocht en gemarkeerd. De eerste jon-
kies zijn al gesignaleerd. Geweldig, 
het vinden van je eerste nest met 
vier eieren en dan begint het be-
schermen. Een groep heeft nesten 
met eieren in mandjes gelegd, om-
dat bij het veelvuldig bewerken van 
het bouwland de nesten heel vaak 
verplaatst moesten worden. En met 
succes, de kieviten gaan als een 
paashaas op het mandje zitten. Een 
andere groep heeft ontdekt, dat de 
kievit ophoudt met eieren leggen, 
als de nesten te vroeg gemarkeerd 
worden. Afgesproken wordt de 
stokken wat verder weg te zetten 
totdat het legsel voltallig is. 
Weer een andere groep heeft jonge 
kievitjes uit de sloot geholpen, om-
dat de sloten te diep waren en de 
wanden te steil. Behalve kievitsnes-

ten zijn er ook grutto- en wul-
pennesten gevonden, meestal 
met de geweldige hulp van 
Marco, onze veldmedewerker 
van Brabants Landschap.Een 
groep, die aan Boerenbaan in 
Alphen actief is, heeft enorme 
pech gehad. Het was daar 
“tafeltje dek je voor de vos” zo 
verwoordde een medewerker 
het. Alle nesten daar, dat waren 
er in totaal zeker zestig, zijn ge-
roofd, waarschijnlijk door een vos 
of zelfs meerdere vossen. Erg de-
motiverend voor de enthousiast be-
gonnen vrijwilligers daar. Marco is 
bezig met speciaal onderzoek om in 
de toekomst iets aan dit probleem te 
doen. Vraag is of de vogels nog te-
rug komen naar dit toch prachtige 
gebied. Veel respect wordt uitge-
sproken voor de mensen, die daar 
beschermd hebben en gezocht zal 
worden naar alternatieven voor het 
komende jaar. Hopelijk geven ze de 
moed niet op! 
In totaal zijn zeker een kleine twee 
honderd nesten gevonden, waarvan 
toch een heel groot deel is uitgeko-
men. En nu nog de jongen bescher-
men, want ook dat is heel belang-
rijk. 
 
Predatie 
In verband met de predatie op de 
Boerenbaan was Jeroen Bijleveld 
van Brabants Landschap uitgeno-
digd om een lezing te geven over 
predatie. Nou, daar word je niet 
vrolijk van: wat een vijanden heb-

ben die vogels en die jonkies. Be-
halve weersomstandigheden en de 
intensieve bewerkingen van het 
land, waardoor de vogels het toch al 
moeilijk hebben, zijn er ook nog 
talloze natuurlijke vijanden, die op 
de loer liggen: kraaien, meeuwen, 
vossen, marters, bunzings, roofvo-
gels etc. etc. Aan veel van deze oor-
zaken kan niet veel gedaan worden, 
de natuur is nu eenmaal eten en ge-
geten worden. Toch is het werk van 
de vrijwillige weidevogelbescher-
mers hard nodig en nuttig, want als 
van elke vier eieren één jong groot 
wordt blijft de soort in stand en an-
ders zullen ze langzaam maar zeker 
uitsterven. Stelt u zich eens voor, 
een voorjaar zonder de roep van de 
kievit en het prachtige geluid van 
de grutto en de wulp! Hoe saai zul-
len onze weilanden en akkers er uit 
gaan zien zonder deze prachtige vo-
gels. Daarom, heel veel dank aan 
alle vrijwilligers en hopelijk doen 
ze allemaal weer mee volgend jaar.  
 

Annet Riemslag 

Eerste evaluatie weidevogelgroep 
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O p een zonovergoten zaterdag 
27 maart vertrokken we om 

8.30 uur naar Zeeuws-Vlaanderen 
voor een excursie in het Land van 
Saeftinghe. Dit 3500 hectare grote 
slikken- en schorrengebied is het 
grootste brakwatergebied van 
West-Europa. Het vormde tot aan 
1570 de heerlijkheid Saeftinghe en 
was in zijn geheel ingepolderd. Dit 
was en is een zeer vruchtbaar ge-
bied door de afzettingen van jonge 
zeeklei op dikke veenpakketten. Na 
de Allerheiligenvloed van 1570 liep 
het grootste gedeelte onder water. 
Vier jaar later sloeg de zee nog-
maals toe en reikte het water tot 
aan St. Gillis-Waas en Beveren ter 
hoogte van Antwerpen! In 1854 
staken de soldaten van de Neder-
landen de laatste in tact gebleven 
dijken door, waardoor de totale 
vernietiging van de heerlijkheid 
een feit was. Daarna is opnieuw 
begonnen met de inpoldering.  
 
Landaanwinning in het land van 
Saeftinghe 
Het land van Saeftinghe dat we als 
vogelwerkgroep hebben bezocht is 
buitendijkse gebied in de Wester-
schelde. Hierdoor vindt er zoge-
naamde aanwas plaats van klei-
afzettingen. Tijdens de vloedperio-

de stroomt het zeewater, beladen 
met zand en klei, via grote geulen 
het land van Saeftinghe binnen. Bij 
eb daalt de stroomsnelheid en be-
zinkt het zand. Door deze afzetting 
van zand vallen verschillende pla-
ten in de geulen droog en kunnen er 
zich pioniersplanten vestigen. Het 
betreft hier engels zeegras, zeekraal 
en riet. Het engels zeegras is in de 
twintiger jaren ingevoerd uit Enge-
land om de landaanwinning te be-
vorderen. Door zijn stengeldicht-
heid blijft het slib dat in het water 
zweeft in de plant hangen zodat er 
een versnelde ophoging plaatsvindt. 
Hierbij wordt er vooral klei afgezet 
op de hogere delen. Op den duur 
worden deze slikken bij normale 
vloed niet meer overstroomd en we 
spreken dan van schorren. Hierop 
groeit vooral schorrezoutgras, kwel-
dergras, zeebies en zeeaster. 
Op deze doorsnede en de foto     
(blz 7), wordt al snel duidelijk dat 
er tijdens de excursie van tweeën-
eenhalf tot drie uur een goede con-
ditie wordt gevraagd. De hoogtever-
schillen bedragen soms wel ander-
half tot twee meter. Ook heeft het 
veel hilarische momenten opgele-
verd door mensen die uitgleden en 
laarzen die zonder eigenaar achter-
bleven in de klei. Onze Antwerpse 

groepsgenoten besloten een alterna-
tieve route te nemen naar het bezoe-
kerscentrum in Emmadorp. Zij 
kwamen vast te zitten in de klei en 
vielen terug in een van de geulen 
waardoor ze zwaar bemodderd in 
het bezoekerscentrum aankwamen 
alsof ze zojuist Parijs-Roubaix had-
den gefietst. 
  
De vogelsoorten in het land van 
Saeftinghe 
Het water is ongeveer half zo zout 
als zeewater. Het gebied is in zijn 
geheel een natuurreservaat. Het is 
niet alleen belangrijk als broedge-
bied, maar ook als overwinterings- 
en rustgebied. Het aantal vogels dat 
hier overwintert, loopt in de tien-
duizenden. Om enkele wintergasten 
te noemen: de wilde ganzen, waar-
van de kol- en de grauwe gans de 
belangrijkste zijn; soms meer dan 
veertigduizend exemplaren; de 
smient, tot zestigduizend exempla-
ren; de pijlstaarteend, tot tiendui-
zend exemplaren. En dan nog vele 
andere eendensoorten, steltlopers, 
waadvogels, en andere zoals de zeer 
zeldzame zeearend en grauwe kie-
kendief. In de broedtijd zijn er dui-
zenden nesten te vinden van onder 
andere de kokmeeuw en de zilver-
meeuw, maar ook de visdief, kluut, 

Excursie Land van Saeftinghe 
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tureluur en vele andere soorten 
broeden hier, waarvan de waaier-
staartrietzanger, blauwborst en 
grauwe gans wel de meest uitzon-
derlijke zijn. Wij hadden het geluk 
om een paartje bruine kiekendieven 
in hun langdurige baltsvlucht waar 
te kunnen nemen. Tijdens de excur-
sie was het laag water waardoor de 
waadvogels goed te zien waren in 

de geulen. Hier zochten de waadvo-
gels naar voedsel. Vooral de ture-
luur was in behoorlijke aantallen 
aanwezig en is een prachtige vogel 
om te zien. Verder hebben de fana-
tieke vogelspotters van Mark en  
Leij de volgende vogelsoorten 
waargenomen: graspieper, kok-

meeuw, scholekster, visdiefje, 
bergeend, wilde eend, smient, wulp, 
kievit, zilverreiger, aalscholver, Ca-
nadese gans, grauwe gans, kievit, 
bruine kiekendief, buizerd. 
 
Natuurbeheer in het land van 
Saeftinghe 
Het beheer van het land van Saef-
tinghe is in handen van het Zeeuws 

Landschap. Zij pro-
beren de verruiging 
van het landschap 
tegen te gaan door 
het te laten begra-
zen door schotse 
hooglanders. Hier-
door krijgen niet 
alleen andere plan-
tensoorten een 
kans, maar ontstaat 
er ook een geschikt 
broedbiotoop voor 
weidevogels zoals 
de tureluur, grutto 

en kievit. Voor de mensen die de 
excursie hebben gemist, is het een 
absolute aanrader het gebied eens te 
bezoeken. U kunt hiernaar informe-
ren bij het bezoekerscentrum in 
Emmadorp. 
 

             Jaap Laarhoven 

 

Bezoekerscentrum  
Saeftinghe 

Emmaweg 4 
4568 PW Nieuw-Namen 

(Emmadorp) 
tel. (0114) 63 31 10   

T oen deze nieuwsbrief op uw 
deurmat viel, zult u waar-

schijnlijk niet beseft hebben dat de 
vorige editie de laatste was die door 
John van Raak als hoofdredacteur 
in elkaar is gezet.  
Ruim 7 jaargangen is John het 
boegbeeld geweest van onze 
nieuwsbrief.  
Liefst 29 edities heeft hij de lay-out 
verzorgd en de nieuwsbrief ge-
maakt tot wat hij nu is, een infor-
matieblad waar Mark en Leij trots 
op kan zijn.  
Uit de reacties van de leden blijkt 
ook altijd weer dat ze de hele 
nieuwsbrief lezen en niet zomaar 
een stukje eruit. Uiteraard kan ook 
John dat niet alleen. Hij is afhanke-
lijk van leden of van mensen buiten 
de vereniging die kopij insturen, 
maar ook de overige redactieleden 
leveren hun bijdrage. Vanaf hier wil 
ik John hartelijk danken voor het 
vele werk dat hij al die tijd heeft 
gedaan voor “zijn” nieuwsbrief. 
Tijdens de komende jaarvergade-
ring zal ik daar zeker nog op terug 
komen. 
Deze 30e editie is het werk van on-
ze nieuwe hoofdredacteur, Wim 
Dumont. De vaste wandelaars van 
de eerste zondag van de maand ken-
nen Wim al. Voor andere leden zal 
hij nog een onbekende zijn, maar ik 
heb er alle vertrouwen in dat Wim 
zal trachten de kwaliteit van onze 
nieuwsbrief op een hoog niveau te 
houden. Hij is de afgelopen maan-
den ingewerkt door John, die ook 
de komende tijd over Wim’s schou-
der zal meekijken en hem waar no-
dig zal bijstaan, iets wat ook de an-
dere redactieleden zullen doen. Ik 
wens Wim heel veel succes. 
 

Will Woestenberg  

Van de 
voorzitter 
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Griezelen onder water 

spinsel tegengehouden. Zo onstaat 
de zilverachtige uitziende klok on-
der water. Als de klok geheel ge-
vuld is neemt ze haar intrek in de 
duikerklok en gaat rustig op de loer 
liggen terwijl ze gewoon adem kan 
blijven halen. Zo kan ze lekker lang 
onder water blijven zonder haar po-
sitie te verraden, want door de 
luchtbel diffundeert (stroomt) er 
ook nog eens zuurstof vanuit het 
water naar de duikerklok, als de 
concentratie zuurstof in de klok la-
ger wordt dan het omringende wa-
ter. Zoiets noemen we een fysiolo-
gische kieuw. 
 
Diverse woningen 
In het voorgaande is eenvoudigweg 
van één klok gesproken maar er zijn 
in werkelijkheid maar liefst vijf 
verschillende type klokken. De ge-
woonste is de vangklok. Maar zoals 
we weten groeien spinnen schoks-
gewijs, door van tijd tot tijd te ver-
vellen. Dit gebeurt dan ook in een 
speciale vervellingklok, die veel 
kleiner is en bovendien van onderen 

ten, maar juist ónder water weg te 
duiken of via een waterplant weg te 
kruipen. Hierbij verandert haar ach-
terlijf van saai bruin naar zilver-
kleurig. De zilverkleur ontstaat 
doordat er lucht meegenomen wordt 
tussen de haren van het achterlijf. 
 
Duikerklok  
Hoewel de waterspin haar hele le-
ven onder water doorbrengt, is zij 
voor de ademhaling afhankelijk van 
atmosferische zuurstof. Ze moet 
dus naar boven om lucht te happen. 
Maar om dit zoveel mogelijk te be-
perken bouwt ze onder water een 
duikerklok. Want als iedere andere 
spin wil ze natuurlijk rustig op een 
echte spinnemanier op de loer kun-
nen liggen om haar prooi te kunnen 
verschalken. Hiertoe maakt ze eerst 
een koepel van ijl spinsel, vastge-
maakt aan een paar waterplanten. 
Onder deze koepel “deponeert” ze 
luchtbellen, die ze vanaf het water-
oppervlak heeft meegenomen. De 
luchtbellen willen natuurlijk naar 
boven toe maar worden door het ijle 

W ie bang is voor spinnen 
moet dit artikel maar over-

slaan, want mogelijk durft u na het 
lezen nooit meer pootje te baden. U 
bent dus gewaarschuwd! Maar het 
is écht waar, onderwaterspinnen 
bestaan! Gelukkig voor de ban-
gerds is er maar een soort die dit 
kunstje ooit bedacht heeft; de wa-
terspin, Argyroneta aquatica. 
 
Bijzonder gedrag 
Het heeft geen zin om alle details 
van dit beestje op te gaan sommen, 
omdat de waterspin praktisch in alle 
(dieren)encyclopedieën beschreven 
staat, vaak voorzien van een foto. 
Bovendien kan zelfs de leek vrij 
snel zien of het echt de waterspin is 
of niet. Het gaat met name om het 
gedrag dat de geheel bruine achtpo-
tige spin vertoont, wat haar zal ver-
raden. Want anders dan alle andere 
spinnen zal ze bij onraad niet pro-
beren óver het water weg te vluch-
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le klok, met twee verdiepingen, 
voor haar nageslacht, die verpakt in 
een eicocon, door haar bewaakt en 
gekoesterd wordt. Tenslotte wordt 
ook voor de overwintering soms 
een speciale klok vervaardigd, een-
tje met dikkere wanden. Hiervoor 
worden liever nog voorhanden zijn-
de, lege slakkenhuizen gebruikt, die 
ze met lucht vullen en afsluiten 
door de opening dicht te spinnen. 
 
Zelf waterspinnen houden 
Ik kan me voorstellen dat ik u met 
al die klokken behoorlijk rond de 
oren heb staan zwaaien. En dat u, 
nu u ze heeft horen luiden, óók wel 
eens wil weten waar de klepel 
hangt. Daarom nog het volgende: 
Het is niet moeilijk om een water-
spin in een koudwateraquarium te 
houden. Zorg wel voor voldoende 
waterplantjes en niet teveel water-
spinnen in een bak. Ze kunnen wor-
den gevoerd met muggenlarven en 
watervlooien. Het geliefkoosde 
voedsel van volwassen waterspin-
nen bestaat uit waterpissebedden en 
watervlokreeften. Het is echt de 
moeite waard om het gedrag van 
een waterspin eens een tijdje te vol-
gen. Veel succes ermee! 
 

Jeff Samuels 
 
 

bijna geheel dichgesponnen is. En 
hoe raar het ook mag klinken, ook 
waterspinnen kennen hun amoureu-
ze momenten en hiervoor creëren 
ze een speciale romantische omge-
ving, die we maar voor het gemak 
de vrijersklok noemen (fig.2). Op 
het land bieden spinnenmannetjes 
de vrouwtjes hun sperma namelijk 
aan in nette pakketjes. Hiertoe de-
poneren de mannetjes vanuit de ge-
slachtsopening een druppel sperma 
op een speciaal hiervoor vervaar-
digd spermawebje. Vervolgens 
wordt deze druppel verhuisd naar 
de palpen -dit zijn tasters aan de 
mond- (bah!..). De mannetjes zijn 
dan ook vaak goed herkenbaar aan 
deze palpen, want ze lijken wat op 
mini-bokshandschoenen. Hiermee 
zwaaien de mannetjes driftig heen 
en weer om de vrouwtjes te laten 
zien wat ze in huis hebben. U be-
grijpt dat een dergelijke handelswij-
ze onder water, vragen is om moei-
lijkheden, omdat met al dat omrin-
gende water je bokshandschoenen 
zo leeg zouden zijn! Waterspinnen 
hebben dit aan hun situatie aange-
past, door voor deze gebeurtenis 
een speciale “vrijersklok” te bou-
wen, zodat het een en ander kan 
verlopen zoals het hoort; in spin-
nenland. Hun amoureuze handelin-
gen hebben ook consequenties en 
daarom maakt het wijfje een specia-

O p 17 september organiseert 
de Vogelwerkgroep een  

boeiende lezing over roofvogels, 
uilen en vogels in je eigen omge-
ving.  

Deze avond zal niet alleen in het 
teken staan van roofvogels en uilen, 
maar ook zult u breed geïnformeerd 
worden over al die vogels die dage-
lijks uw tuin bezoeken of in uw om-
geving vertoeven. Het is boeiend 
om te horen en te zien hoe deze in-
teressante wezentjes leven en over-
leven. Ook vlinders en andere 
prachtige insecten zullen de revue 
passeren. 
 
Raimond van Bremen zal deze le-
zing voor u verzorgen en met schit-
terende dia's aankleden. Het spreekt 
voor zich dat dit een interessante en 
leerzame avond gaat worden die u 
vooral niet mag missen. Vogels zijn 
van onschatbare waarde. 
Aanvang 20.00 uur in Hotel Belle-
vue. Iedereen is van harte welkom   

 
Coördinator Vogelwerkgroep  

Maaike Riemslag 

Lezing 

Kerkuil 

de waterspin, Argyroneta aquatica 
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ooievaar links, een paar honderd 
meter verder nog een, prachtig! Het 
zag er in de jaren zestig naar uit dat 
de ooievaar uit ons land zou ver-
dwijnen! Gelukkig is er in 1969 een 
ooievaarsdorp opgericht met als 
doel de ooievaar daar te laten over-
winteren. Deze werden gekortwiekt 
met als doel voor nakomelingen te 
zorgen in Groot Ammers. Dit is ge-
lukt en daardoor doen er na een 
overwintering in Afrika ieder jaar 
weer zo’n duizend ooievaars ons 
land aan!!  
 
Nog meer vogels 
Via een smal steil paadje omlaag 
weer langs het water verder. 
“GRUTTO boerderij” Voor dit bord 
een foto van ons allen genomen in 
de hoop dat op de zondagse rustdag 
de boer geïnteresseerd raakt in wat 
wij aan het doen zijn. Ja hoor….. 
Maaike vertelt de boer dat er ver-
schillenden van ons aan weidevo-
gelbescherming doen. Het ijs in 
meteen gebroken en de boer vertelt 
openhartig over het milieuvriende-

W ederom hadden wij van de 
Vogelwerkgroep iets leuks 

op de kalender staan! Fietsen in de 
vierhoek Noordeloos, Groot Am-
mers, Langerak en Ameide. Dit 
gebied, dat tussen de Merwede en 
de Lek ligt is bijzonder geschikt 
voor de weidevogels en natuurlijk 
“De Ooievaar”!  
 
Afwisselend gebied 
Busje plus twee volle auto’s en ont-
dekken dat gebied!! Na geparkeerd 
te hebben bij de plaatselijke Rabo-
bank in Noordeloos, fietsen uit de 
bus halen en rijden maar.  
Koud op de fiets vliegt er een kop-
pel grutto’s over. Wat direct opvalt 
is de variëteit in het gebied, waar 
we nog geen twee kilometer gefietst 
hebben. Kort en lang gras met vele 
soorten kleurige en fleurige bloe-
metjes. Een hoge mate van begra-
zing door onze dames melkgeef-
sters. En natuurlijk ook akkers. 
Fietsend, stilstaand, turend, raken 
wij er van overtuigd dat er hier ge-

woon meer kansen zijn voor de 
weidevogels! Tussen het geroep 
van de grutto’s en kieviten fietsen 
wij verder richting Groot Ammers. 
Langs idyllische watertjes en mooie 
boerderijen horen we de spotvogel, 
ook horen en zien we de kleurrijke 
putter. Na met z’n allen het geluid 
van de spotvogel (velerlei nadoen 
van andere vogels) in onze oren 
hebben geknoopt, trappen we ver-
der.  
“Hoooo”, een theetuin met een 
prachtig uitzicht over de weilanden. 
“Koffie, thee en eigengemaakt ap-
pelgebak”! Hier kunnen wij niet 
aan voorbij rijden!! 
 
Ooievaars 
Langs enkele mooie molens dient 
Groot Ammers zich aan. Door in 
h e t  d o r p  d e  b o r d j e s 
“Ooievaarsdorp” te volgen, zien we 
boven op een huis twee nesten. 
Door de kijker zijn de jongen goed 
te zien. Moeders het eten opbrakend 
en liefdevol aan haar kroost ge-
vend! Richting Langerak nog een 

Terugblik fietstocht “De Ooievaarsroute” 

grutto 
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lijk bewerken van het land. Ruige 
mest uitrijden, geen bestrijdings-
middelen en gefaseerd maaien of-
wel mozaïek beheer. Dit alles is su-
per gunstig voor de weidevogels, 
vooral de grutto heeft hier veel baat 
bij. Dat was ook wel te horen en te 
zien. Overal waar men keek zag je 
wakende grutto’s met pullen in het 
kruidige gras. Een lust voor het 
oog. Aan kieviten met jongen ont-
brak het ook niet.  
Verder liepen de koeien lekker bui-
ten in de wei. Ze zagen er zo tevre-
den en gezond uit en tussen dit alles 
door vlogen de boeren- en huiszwa-
luwen af en aan. Wat zou het ge-
weldig zijn als we deze vorm van 
bedrijfsvoering in heel Nederland 
zouden zien. Zelfs de boer leek erg 
gelukkig en tevreden. Door het vele 
kijken en luisteren naar de vogels 
en genietend van de omgeving 
wordt er besloten de route iets in te 
korten. Kijk: een bruine kiek… en 
iets verderop een vrouwtje blauwe 
kiek….en als afsluiting zagen we 
een torenvalk met drie jongen in 
een valkenkast.  
 
 
 
 

Route 
Kortom een mooie route die jullie 
lezers van dit blad zeker ook eens 
moeten fietsen. De route staat goed 
aangegeven met ANWB bordjes 
“Ooievaarsroute”!! Ook zijn jullie 
altijd welkom om eens met ons mee 
te gaan!!  
Voor info over onze Vogelwerk-
groep en agenda mag u altijd con-
tact opnemen met Maaike of Annet. 
  
 

Eric-Jan Pasveer 

Een stralende zon lokte 27 Mark 
en Leijers op 6 juni vroeg uit de 
veren om een bezoek te gaan bren-
gen aan Achilles Cools in SintJo-
seph Olen (alleen vanwege de 
naam van het dorp zou je al mee-
gaan). In de aankondiging van de-
ze excursie in onze nieuwsbrief 
werd Achilles geïntroduceerd als 
de “kauwenman” die in België en 
Nederland als dichter, beeldend 
kunstenaar en als natuurliefheb-
ber bekendheid geniet.  
 
De verwachting was dan ook dat 
“het vooral om de kauwtjes zou 
gaan”. Dat bleek niet het geval te 
zijn. De kauwtjes waren wel dege-
lijk prominent aanwezig, maar het 
waren vooral de prachtig aangeleg-
de landschapstuinen die ons ver-
steld deden staan. Het moerasje met 
de bijbehorende vegetatie, het ver-
rukkelijke schraalgraslandje waren 
pareltjes: verschillende orchideeën-
soorten, trilgras, ratelaar, Spaanse 
ruiters, ogentroost, vetblad…
allemaal floristische heerlijkheden 
waarvan zowel de botanici als de 
liefhebbende leken onder de indruk 
waren. Een tuinfluiter zat, onzicht-
baar in de braamstruiken, werkelijk 
vlakbij zijn lied te zingen. Koe-
koek, bosrietzanger, zomertortel 
lieten zich prima horen. 

Door middel van enkele weilandjes 
in oplopende stadia van verschra-
ling kregen we duidelijk beeld van 
de daarmee samengaande floraver-
rijking. Achilles heeft dit alles 18 
jaar geleden aangelegd en is begon-
nen op een maïsakker. Hij onder-
houdt deze tuinen in samenwerking 
met een achttal ezels!  

Soortgelijke tuinen in Nederland 
worden onderhouden door 8 tot 10 
mensen met hetzelfde resultaat, het-
geen Achilles tot de gewaagde con-
clusie verleidde dat een Belg met 8 
ezels gelijkwaardig is aan 10 Ne-
derlanders. Het moet gezegd wor-
den dat het bestuur van Mark en 
Leij deze zienswijze beslist niet on-
dersteunt. 
Het atelier met daarin veel werken 
van Achilles werd op kousenvoeten 
betreden. Hele mooie kunstwerken 
met daarin als steeds terugkerend 
motief zijn beroemde kauwtjes ge-
tuigen van de grote liefde die Achil-
les voor deze slimmeriken heeft. In 
enkele boeken heeft hij zijn ervarin-
gen met de kauwtjes prachtig vast-
gelegd. Een prachtige morgen bij 
Achilles Cools; en bijzondere man 
met een groot hart voor de natuur. 

Frank Degenaar 

Bezoek aan Achilles Cools 
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Vogelexcursie naar “Plan Tureluur”  

D e zuidkust van Schouwen is 
onderdeel van Plan Ture-

luur, waarbij rond de Oosterschel-
de een groot vogelreservaat wordt 
ontwikkeld. Op plaatsen waar de 
zeedijk onbetrouwbaar was, werd 
een binnendijk aangelegd. Tussen 
deze inlaagdijk en de zeedijk lig-
gen zogeheten inlagen die rijk zijn 
aan planten en vogels. 
  
Zilte schijnpurrie 
In de Zuidkust van Schouwen ko-
men inlagen en karrenvelden voor. 
Dit zijn laaggelegen, vochtige gras-
landen, die deels onder water staan. 
De karrenvelden zijn ontstaan door 
afgravingen achter de zeedijk om 
deze dijk te versterken; met de klei 
uit de inlagen werd de inlaagdijk 
aangelegd. Zeewater kwelt onder de 
zeedijk door. Hierdoor groeien in 
het gebied tal van zoutminnende 
planten zoals kweldergras en 
schijnspurrie. Zeekraal kleurt de 
inlagen in het najaar prachtig rood. 
De inlagen vormen een vluchtplaats 
voor steltlopers die hun voedsel 
zoeken op de slikken van de Oos-
terschelde. Kluut en tureluur trek-
ken ’s winters weg naar warmere 
oorden. Hun plaats wordt dan inge-

nomen door overwinterende rot- en 
brandganzen. De bergeend is hier 
het hele jaar te vinden. Voor veel 
trekvogels is dit voedselrijke gebied 
een welkome rustplaats. 
  
Vernatten 
Door de aanleg van de stormvloed-

kering in de Oosterschelde is de dy-
namiek afgenomen en verdwijnen 
steeds meer schorren en zandplaten. 
Om dit verlies te compenseren wor-
den aan de Zuidkust van Schouwen 
natte, zilte, vogelrijke gebieden be-
schermd of hersteld door grasland 

extensiever te gebruiken en te ver-
natten. Ook worden nieuwe recrea-
tieve voorzieningen aangelegd, zo-
als vogelkijkschermen, wandel- en 
fietspaden. 
  
Onder leiding van een gids zullen 
we dit gebied gaan verkennen en 
natuurlijk hopen we vele steltlopers 
en andere vogels te zien. Iedereen 
die interesse heeft kan hieraan deel-
nemen. De excursiekosten bedragen 
€ 2,-- p.p. 
  
Datum: zaterdag 3 juli a.s. Aanvang 
excursie: 13.30 uur. Vertrek vanaf 
Hotel Bellevue om 12.00 uur. 
Er wordt zoveel mogelijk samen 
gereden en de benzinekosten wor-
den gezamenlijk betaald. 
Voor deelname opgeven bij Vogel-
werkgroep:  
 
Email:   
m.riemslag-ansems@planet.nl      
a.cleijsen@zonnet.nl 
Telefoon:   
0161-452894 of 0161-455416 
  

Coördinator Vogelwerkgroep 
Maaike Riemslag-Ansems kweldergras 

schijnpurrie 

tureluur 



ten in paartjes in de broedgebieden. 
Pierre Adriaensen had woensdag-
middag 17 maart een hele vroege 
zingende fitis in de berkenboompjes 
bij de volkstuin aan de oevers van 
de Aa of  Weerijs in Zundert.  
Huub Don zag op zondag 21 maart 
tussen de buien door de eerste boe-

renzwaluw boven de Bleeke Heide.  
Het werk van SBB op de Strijbeek-
se Heide levert resultaat op: Min-
stens vijf paartjes boomleeuweriken 
waren op zaterdag 20 en zondag 21 
maart aanwezig op de Strijbeekse 
Heide, de meeste op de geplagde 
vlakte rond het Rondven.  
Op 21 maart een luid roepende klei-
ne plevier op het Ossengoor in de 
Staatsbossen (hier vorig jaar broe-
dend). 
Op 22 maart zag Eugène van de 
Linden vier boerenzwaluwen die 
langdurig boven het Markdalreser-
vaat vlogen. 
Op 24 maart een uitbundig zingen-

Bleeke Heide gebroed hebben. Me-
de dank zij de weidevogelbescher-
mers en de boeren hebben ze veel 
jongen groot kunnen brengen. He-
laas weinig waarnemingen van wie-
lewaal, zomertortel, spotvogel en 
fluiter, soorten waar het steeds 
slechter mee lijkt te gaan. Daar te-
genover staat dat we konden genie-
ten van massaal rondvliegende 
oranjetipjes, waarschijnlijk het ge-
volg van de vorige schitterende zo-
mer en de zachte, droge winter. 
 
Vroege waarnemingen 
In de eerste week van maart konden 
we genieten van het gejodel van 3 
paartjes baltsende wulpen in het 
Rettegebied (de weilanden tussen 
de Strijbeekse Heide en de Ret-
testraat). 
Bij de eerste “zondag-van-de-
maand-wandeling” op 7 maart bij 
Wortelkolonie hoorde de wandel-
groep zowel een zingende veldleeu-
werik als een zingende boomleeu-
werik. Op dezelfde dag hoorde Frie 
Boon een zingende veldleeuwerik 
bij de Boerenbaan bij ’t Zand en 
ook een zingende geelgors bij het 
gasstation aan de overkant.  
Op 13 en 14 maart krijgen we mel-
dingen binnen van zingende tjiftjafs 
net over de grens. In Nederland 
komt de zang pas 15-16 maart op 
gang.  
Op 14 maart zag Stijn Leestmans de 
eerste drie tureluurs op de Bleeke 
Heide. 
Op 16 maart was er een paartje 
roodborsttapuiten in het Rettege-
bied (agrarisch gebied tussen Stij-
beekse Heide en Retteweg). Enkele 
dagen later ter plaatse twee paartjes 
en ook in ’t Broek waren er op 19 
maart twee paartjes aanwezig. 
Blijkbaar arriveren roodborsttapui-

N atuurlijk waren er vele 
mooie waarnemingen in de 

voorbije lentemaanden. De klapper 
dit jaar was de sensationele door-
trek van steltlopers op de Bleeke 
Heide. Zelfs ervaren vogelaars 
werden beduusd toen kustvogels 
pur sang zoals drieteenstrandloper, 
rosse grutto, kanoetstrandloper en 
krombekstrandloper, zich zo mooi 
(vaak in zomerkleed) lieten zien.  

 
Ook  andere steltlopers 
Ook vele andere steltlopers, zoals 
temmincks strandloper, kemphaan, 
zwarte ruiter, groenpootruiter, bos-

ruiter, tureluur, kleine en bontbek-
plevier waren gedurende vele we-
ken aanwezig. Ook konden we ge-
nieten van de sierlijke vlucht van de 
zwarte stern. Tegen de landelijke 
trend in neemt het aantal broedende 
grutto’s nog altijd toe. Dit jaar den-
ken we dat er zo’n twintig tot twee-
entwintig paartjes op en rond de 
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de rietgors in het Markdalreservaat. 
Pierre Adriaensen had op 28 maart 
twee uitbundig zingende blauwbor-

sten prachtig in de lentezon in de 
Lokker, het natuurgebied bij de 
Pannenhoef. Ter plaatse ook een 
zingende rietgors. 
Op 29 maart hoorde Eugène van de 
Linden een zingende fitis bij het 
natuurgebied langs de Mark (tussen 
Galder en Meerseldreef ). 
Stijn Leestmans zag op 4 april zo-
wel een huis- als een oeverzwaluw 
als een gele kwikstaart.op de 
Bleeke Heide. De huiszwaluw is 
hiermee extreem vroeg. Enkele ja-
ren geleden zag je de eerste exx. 
meestal pas vanaf 15 april. 
Frank Degenaar hoorde op 5 april 
een zwartkop, en een vuurgoud-
haantje in het Ulvenhoutse bos en 
landgoed KleinWolfslaar.  
Op 10 april werd een zingende 
boompieper gehoord op de Strij-
beekse Heide.  

Op 15 april zag Edwin van Meel 
een gekraagde roodstaart op zijn 
nieuwe landgoed in Chaam en op 
dezelfde dag hoorde Edwin de eer-
ste koekoek in ’t Merkske. 
Op 16 april hoorde Stijn Leestmans 
de eerste zingende zwartkop. 

Op 17 april zag Raymond van Bree-
men een vroege gierzwaluw boven 
de Vuchtstraat in Breda.  
Op 17 april werd de eerste grasmus 
in ’t Broek gezien. 
Frie Boon hoorde op zondagmorgen 
18 april de eerste zingende nachte-
gaal bij de slagboom in ’t Broek. 
Enkele weken later kunnen we hier 
genieten van vier zingende nachte-
galen (een meer dan vorig jaar). 
Op 24 april is er in ’t Merkske een 
zangpost van een sprinkhaanriet-
zanger waargenomen.  
Pierre Adriaensen had op 25 april 
een zingende braamsluiper bij het 
volkstuinencomplex aan de Aa of 
Weerijs in Zundert. Frank Degenaar 
hoorde een dag later in Breda een 
braamsluiper.  
Op 2 mei werd op de Veldbraak/

Schrieken (Baarle-Nassau) een 
kwartel gehoord. Hier broedden 
ook nog enkele paartjes grutto’s. 
Frank Degenaar hoorde op 5 mei de 
eerste spotvogel in ’t Broek. 
Wim Cornelissen zag op 5 mei bo-
ven zijn “landgoed” aan de Ret-
testraat in Chaam een boomvalk. 
Frie Boon hoorde op 6 mei de eer-
ste fluiter in het Annabos tussen 
Bavel en Ulvenhout. 
 
Vogeltrek 
In week 11 en 12 (7 tot 21 maart) 
waren er op de geschikte plaatsen 
maar vooral in ’t Broek en het 
Markdalreservaat grote groepen 
watersnippen aanwezig. 
Wim van de Linden zag op 15 
maart een groep van vier doortrek-
kende kraanvogels boven Dorst.  
Boven Hoogstaten vlogen 14 maart 

vier ooievaars. 
John van Raak zag op zaterdagmid-
dag 27 maart een ooievaar boven 
Chaam aan de Ulicotenseweg. 
Frank Degenaar zag op zaterdag 29 
maart een klapekster op de Regte 
Heide. 
Op 16 april werden bij de Halsche 
Beemden (Merkske) twee klapek-
sters gezien. 
 
Bleeke Heide 
Op 7, 8, 9 en 10 maart was de 
Bleeke Heide letterlijk bedekt met 
vogels. Het mailtje van Stijn Leest-
mans van 7 maart moge als voor-
beeld gelden: kolgans 250, grutto 
186!!, wulp 451, scholekster 67, 
kemphaan 2, bergeend 14, krakeend 
30, pijlstaart 34, slobeend 55, ta-
feleend 8, kuifeend 2, smient 600, 
wintertaling 50, goudplevieren 32, 
verder nog honderden meeuwen en 
kieviten. 
Nog nooit hebben de grutto’s de 
Bleeke Heide zo massaal aangedaan 
als dit voorjaar. In de eerste week 
van maart waren er regelmatig zo’n 
200 grutto’s aanwezig, op 11 maart 
zelfs 300, een nieuw record voor de 
Bleeke Heide. 
Op vrijdag 12 maart waren er nog 
minstens 250 wilde ganzen op de 
Bleeke Heide, uitzonderlijk laat 
voor de tijd van het jaar. Het betrof 
een menggroep van riet- en kolgan-
zen. Op 14 maart zijn de rietganzen 
vertrokken maar pleisteren er nog 
altijd meer dan 100 kolganzen.  
 
Onvoorstelbare doortrek van 
steltlopers  
Vanaf eind maart komt de trek op 
de Bleeke Heide goed op gang. Als 

klapekster  

koekoek  

ooievaar 

vuurgoudhaantje 
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het water zich in april terugtrekt 
zien we vele eendensoorten vertrek-
ken, maar is het een komen en gaan 
van vele soorten steltlopers waaron-
der zeldzame soorten die nauwe-
lijks in het binnenland gezien wor-
den zoals kanoetstrandlopers, rosse 
grutto’s, krombekstrandlopers en 
zelfs een drieteenstrandloper (Huub 
Don en Stijn Leestmans). Het is on-
doenlijk alle mails te behandelen, 
dus geven we een overzicht van alle 
steltlopersoorten die in april en mei 
doorgetrokken zijn: Scholekster: 
112 exx. op 26 maart maar ook al-
gemene broedvogel in en rond het 
reservaat; kluut: 5 exx. op 23 april 
maar geen broedgeval dit jaar; klei-
ne plevier: 2 exx. aanwezig op 10 
april, daarna regelmatig 4 exx., mo-
gelijke broedvogel; bontbekplevier: 
2 op 12 mei en maar liefst 9 op 20 
mei; zilverplevier: op 11 mei zou-
den 7 zilverplevieren gezien zijn; 
goudplevier: 1 ex. in zomerkleed op 
9 april; kievit: zeer algemene 
broedvogel in en rond het reservaat; 
steenloper op 17 mei waren 2 steen-
lopers in zomerkleed aanwezig; 
bonte strandloper: enkele malen een 
ex. gezien; krombekstrandloper: 
gedurende de eerste weken van mei 
in kleine aantallen aanwezig net als 
de kanoetstrandloper (14 exx. op 7 
mei); temmincks strandloper: regel-
matig 1 ex. te zien tussen 10 en 15 
mei en maar liefst 3 exx. op 20 mei; 
kleine strandloper: de eerste op 5 
mei, daarna regelmatig waargeno-
men; drieteenstrandloper: zelfs deze 
pur sang kustvogel werd op 21 en 
22 mei op de Bleeke Heide gezien; 
bosruiter: vanaf 21 april in stijgen-
de aantallen, bijv. 13 op 12 mei; 

witgatje: regelmatige enkele exx.; 
oeverloper: 12 op 12 mei; tureluur: 
broedvogel met waarschijnlijk 2 
paartjes, op 23 april baltsende en 
parende tureluurs, 23 tureluurs wa-
ren op 10 mei aanwezig en maar 
liefst 39 op 18 mei; zwarte ruiter: 9 
op 26 april waarvan enkele in zo-
merkleed; groenpootruiter: vanaf 9 
april tot ver in mei worden kleine 
groepjes gezien, bijv. 9 groenpoot-
ruiters op 20 mei; grutto: broedvo-
gel met meer dan 20 paartjes en 
massale doortrek,; ijslandse grutto: 

regelmatig meerdere exx. in april; 
rosse grutto: regelmatig aanwezig 
gedurende de eerste weken van mei 
bijv. 8 exx. op 10 mei; wulp: ten-
minste 3 paartjes broedden in en 
rond het reservaat, regenwulp: dit 
jaar kwamen 21 april (hoogtepunt 
van de trek) maar liefst 1400 regen-
wulpen slapen; watersnip: de door-
trek vond vroeg in het voorjaar 
plaats; kemphaan: de doortrek was 
niet zo massaal als andere jaren, 
toch regelmatig groepen van 5 tot 
10 exx, bijv.26 exx. op 7 april. 
Ook de eendensoorten waren weer 
goed vertegenwoordigd met 10 
soorten: bergeend: 24 exx. op 26 
april, 31 op 5 mei en 34 op 20 mei, 
op 19 mei werden bergeenden met 
jongen gezien; wilde eend: talrijke 
broedvogel; krakeend 9 op 5 mei en 
7 op 20 mei; pijlstaarteend: nog al-
tijd 8 exx. aanwezig op 9 april; 
slobeend: 56 op 9 april maar ook 
waarschijnlijke broedvogel; smient: 
tot eind maart aanwezig; winterta-
ling: waarschijnlijke broedvogel; 
zomertaling: zeer waarschijnlijke 
broedvogel omdat 2 mannetjes nog 

altijd aanwezig zijn, tafeleend: ta-
melijk weinig waargenomen; kuif-
eend: 24 op 21 april en 18 op 20 
mei. 
Verder natuurlijk leuke soorten zo-
als zwarte stern: Op 23 april zag 
Huub Don de eerste zwarte stern, 
de weken daarna was er regelmatig 
doortrek met o.a.14 exx. op 12 mei; 
op 26 mei vloog er nog altijd een 
zwarte stern boven de Bleeke Hei-
de; fuut: 7 op 27 april, ook regelma-
tig baltsende futen; geoorde fuut: 
11 exx. op 21 april; dodaars: regel-
matig aanwezig met 2 tot 4 exx , 8 
exx. op 14 mei en 10 op 20 mei.; 
gele kwik: broedvogel met 2 of 3 
paartjes en maar liefst 15 exx. op 24 
april; op 12 mei ook 3 noordse gele 
kwikken; kleine zilverreiger 1 op 7 
april; zwartkopmeeuwen: vanaf 10 
april regelmatig waargenomen, ook 
waren er soms waarnemingen van 
dwergmeeuwen (bijv. 1 op 24 april 
en 1 op 20 mei). Op 16 april zag 
Harry van Vugt een kraanvogel bo-
ven de Bleeke Heide. De kraanvo-
gel wilde landen maar werd door 
scholeksters verjaagd. 
 
Roofvogels 
De twee slechtvalken waren tot laat 
in het voorjaar aanwezig op de 

Bleeke Heide. 
Op 28 februari zag Johan Coertjens 
een smelleken op de Lithse Heide 
bij Weelde. Dit kleinste Europese 
roofvogeltje wordt helaas steeds 
minder als wintergast gezien. Op 2 
en 3 maart zag Johan, telkens om 
7.15 uur, een baltsende torenvalk 
die luid roepend zijn rondjes draai-
de hoog boven de nestkast op Gor-

middelste bonte specht 

bonte vliegenvanger 

smelleken 
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peind in Baarle-Nassau). 
Tijdens de steenuileninventarisatie 
werden op 18 maart 5 territoria 
vastgesteld tussen Chaam en Ulico-
ten. 
Paartjes haviken werden waargeno-
men op de Alphense Bergen, Land-
goed Valkenberg en de Strijbeekse 
Heide. 
Op 1 en 15 mei werd er een vrouw-
tje bruine kiek gezien in de buurt 
van de Bleeke Heide. 
Op 15 mei zag Jan Vermeulen een 
boomvalk boven de Bleeke Heide. 
Op 15 mei 2 baltsende wespendie-
ven boven het Broek. 
Erik Rijnen meldde dat de wespen-
dieven het goed doen in en rond 
Wortel-Kolonie. Half mei meerdere 
malen koppel(s) waargenomen en 
op 23 mei maar liefst 5 baltsende 
exemplaren tegelijk boven Schootse 
Hoek en Castelreesche Heide. 
 
Overige waarnemingen 
De middelste bonte specht, een 
nieuwe soort voor de streek, was tot 
laat in het voorjaar aanwezig op 
Wortel-kolonie, vlakbij de grens. 
Rien en Ine Geerts telden tot laat in 
het voorjaar regelmatig meer dan 
45 Turkse tortels die op het graan in 
hun kippenkooi afkwamen. 
Op 30 maart waren er in ’t Broek 
een paartje zomertalingen (plasje 
rechts), 1 blauwborst, 2 baltsende 
haviken, 1 bokje (naast de beek), 4 
paartjes roodborsttapuit en (in de 
beek) 2 verliefde snoeken. 
Bij Jan Vermeulen (bebouwde kom, 
Chaam) broedde een paartje putters 
in de tuin. 
Net als vorig jaar broedde ook dit 
jaar een paartje kleine plevieren op 

het Ossengoor in de Staatsbossen 
bij Chaam. 
In ’t Broek waren dit jaar 4 zang-
posten van de nachtegaal. Verder 2 
zangposten van de spotvogel en 
tenminste 2 van de bosrietzanger. In 
’t Merkske zaten de meeste nachte-
galen in de Halsche Beemden. Op 
26 april zongen op de Flaasbloem 
en Buitenlust 6 bonte vliegenvan-
gers (Frank Degenaar).  
Behalve op de Bleeke Heide wer-
den ook op de Emerpunt in Breda 
(Raymond van Breemen) en Wortel 
Kolonie (Stijn Leestmans) regelma-

tig geoorde futen gezien. 
Op vliegveld Weelde (voor de 
meeste van ons onbekend gebied) 
broedden dit jaar 3 paartjes grutto’s, 
8 paartjes wulpen en meerdere 
paartjes boom- en veldleeuweriken, 
roodborsttapuiten, boompiepers en 
gekraagde roodstaarten. Door de 
voortschrijdende verschraling zal 
de grutto hier waarschijnlijk als 
broedvogel verdwijnen (info Luc 
van Assche). 
In ’t Merkske konden dit jaar nog 3 
zomertortels gehoord worden en op 
de Alphense Bergen 1. Het is dui-
delijk dat het slecht gaat met onze 
bostorteltjes. 
Op 14 mei nog een zingende fluiter 
aan de achterkant van Landgoed 
Valkenberg. De vogel werd hierna 
helaas niet meer gehoord. 
In de Broskens in ’t Merkske wer-
den 3 geelgorzen gehoord. 
Op 19 mei hoorden en zagen Frank 
Degenaar e.a. een nachtzwaluw in 
de Staatsbossen (bij Buitenlust).  
We kregen weinig waarnemingen 

binnen van wielewalen. Will Woes-
tenberg had op 23 mei een zingend 
ex. in het bos tussen de Chaamse-
weg en camping ’t Zand tussen 
Chaam en Alphen. Verder werden 
er wielewalen gehoord in de Hal-
sche Beemden (Merkske) en in de 
bossen grenzend aan de Regte Hei-
de. 
 
Zoogdieren 
John van Raak zag op zaterdag 6 
maart op landgoed Valkenberg vijf 
reeën grazend in de wei langs de 
Bredaseweg. Ook in ’t Broek en op 
de Alphense Bergen werden vaak 
overdag reeën gezien.  
Stijn Leestmans zag op 14 maart 
een hermelijn in Wortel-Kolonie. 
Ook door Wil Degenaar worden 
tijdens haar wandelingen regelma-
tig reeën waargenomen, vooral in 
de Staatsbossen. 
 
Vlinders 
Hans van Kapel zag op maandag 16 
februari (!!) net buiten bij het wa-
terschapskantoor een zich in de zon 
opwarmende distelvlinder.  
Woensdag 17 maart was een heel 
zonnige dag met bijna zomerse 
temperaturen. Er kwamen veel mel-
dingen binnen van citroenvlinder, 
kleine vos, atalanta en gehakkelde 
aurelia. 
Er waren dit voorjaar opvallend 
veel waarnemingen van oranjetip-
jes. Veel mensen konden in hun 
tuin regelmatig genieten van meer-
dere oranjetipjes. 
Hans van Kapel zag op 10 mei een 
vrouwtje bosbeekjuffer bij de 
Chaamse beek bij de driehoekskrib-
ben in Ulvenhout. 
Op maandag 18 mei hadden de pro-
vinciale weidevogelcoördinatoren 
uit geheel Nederland een excursie 
rond de Bleeke Heide. Behalve ge-
nieten van de weidevogels werd 
ook de eerste koninginnepage ge-
zien. Ook Henk Cornelissen zag 
deze week een koninginnepage op 
Bosschoven. 

nachtzwaluw 

veldleeuwerik 
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rande waterkever, bloedzuigers en 
ander klein spul. 
Kerzelsebeek: Fietspad tot stuw: 9 
grondels, 8 bermpjes, 9 tiendoorni-
ge stekelbaarsjes, 1 driedoornige en 
1 zielig klein bruin kikkertje. 
 
Planten 
Begin mei heeft Jeffrey Samuels 
een muizenstaartje ontdekt in het 
nieuwe natuurproject Bieberg. Deze 
plant is eigenlijk een soort van de 
uiterwaarden en is zeer zeldzaam in 
onze omgeving. 
 
Uit de Mailbox 
Ghislaine Mermans op 22-3: 
“Vanochtend vroeg had ik een kop-
peltje keepjes aan mijn vogelont-
bijttafel. Ik moest echt eerst even de 
boeken erbij halen om te weten te 
komen wat voor een soort zaadeter 
het was. Na wat discussie met de 
tuinman waren we het er samen 
over eens: Dit was een koppeltje 
kepen.” 
 
John Plugge op 26-3:  
“Zojuist, 12.15 uur, waren we ge-
tuige van een havik die achter in 
onze tuin een duif had geslagen en 
ongeveer een kwartier bezig is ge-
weest dat beest naar binnen te wer-
ken. Fraai schouwspel. Ik heb ge-
probeerd foto's te maken maar weet 
niet wat er van geworden is. Een 
ding weet ik zeker en dat is dat dit 
beest enkele keren groter was dan 
een duif. dus naar mijn idee geen 
sperwer, absoluut niet. Ik bedacht 
nog het volgende: Een poos geleden 
meldden we dat we dachten een 
smelleken op de rand van de garage 

te hebben gezien. Jij zei toen dat 
dat zeer waarschijnlijk een sperwer 

was. Qua grootte lag dat voor de 
hand. maar wat ik vandaag meldde 
was beduidend groter dat een smel-
leken/sperwer (of ik moet wat aan 
mijn ogen hebben).”  
 
Jan Vermeulen op 1 april: 
“Normaal gesproken zal je nimmer 
van mij een waarneming aantreffen 
van maandagmorgen tot en met 
vrijdagavond...ik moet dan werken. 
Elk nadeel heeft zijn voordeel zoals 
een bekende Nederlander eens zei. 
Na mijn succesvolle operatie zal ik 
nu een week of 8 thuis zijn, tijd zat 
om te vogelen.Bleeke Heide: Ik tel-
de 167 grutto's (neem me niet kwa-
lijk als ik er naast geteld heb, ik ben 

nog enigszins verzwakt door de 
operatie), 2 geoorde futen, 4 dod-
aarsjes, enkele tureluurs en zwarte 
ruiters, ca. 50 scholekesters, ta-
feleend etc. Het Broek: koppel zo-
mertalingen, koppel exoten...
mandarijneend, 4 rietgors, 3 rood-
borsttapuiten, torenvalk en toen 
moest ik met een noodgang naar 
huis naar het toilet, alles werkt nog 
niet perfect.” 
Vital van Gorp op 3-4: 
“Vandaag gaan fietsen naar de Lie-
reman en de Braekeleer: 2 bruine 
kiekendieven, 1 rode wouw, 2 bef-
lijsters op trek, de eerste zingende 
boompiepers, 6 a 7 koppels grutto -
s, 5 koppels roodborsttapuiten.           
2 bergeenden, 3 koppels slobeenden 
Vorige week zondag de eerste zin-

 
Amfibieën 
Elke rechtgeaarde natuurliefhebber 
heeft wel een vijver(tje), de omvang 
meestal afhankelijk van 
de grootte van de tuin. In week 12 
kwamen talloze meldingen binnen 
van klompen dril van de bruine kik-
ker. De eerste kwakende groene 
kikkers werden op 23 maart ge-
hoord in het Markdalreservaat. 
Henk Cornelissen inventariseerde 
op 4 april kamsalamanders in 2 
poelen van de Staatsbossen.  
 
Vissen 
De vangstgegevens van de werk-

groep op 18 april:  
Kerzelsebeek: Hazeldonk: 79 tien-
doornige stekeltjes, 14 driedoorni-
ge, 7 zonnebaarzen, 4 groene kik-
kers, 1 alver, 3 (blank)voorntjes, 1 
staafwants, 1 kokerjuffer, veel slak-
ken, libellenlarven, bootsmannetjes 
en ander klein spul! 
Kerzelsebeek: Mon-
ding tot fietspad: 1 
zeelt, 35 bermpjes, 36 
grondels, 2 tiendoor-
nige stekeltjes, 
beekjufferlarf, water-
schorpioen, geel ge-

beflijster 

slobeend 

waterschorpioen 

koninginnepage rups koninginnepage 
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gende blauwborstjes, fitissen en 3 
roerdompen op de Liskens te Ber-
gijk.” 
Karin Sommen op 19 april:  
“Een half uur geleden viel hier let-

terlijk een eend uit de lucht naar 
beneden. Ze (het was een meisjes-
eend) bleef een beetje versuft lig-
gen, zodat ik haar kon oppakken en 
zien dat er enorme kale plekken op 
haar rug zaten. Ik mail dit vooral 
omdat ik de afgelopen weken al 
minstens drie eenden dood langs de 
kant van de Ulicotenseweg heb zien 
liggen, allemaal tussen mijn bosje 
en de eerstvolgende boerderij rich-
ting Chaam. Vond ik best raar. 
Toen ik nog in Amsterdam woonde, 
kregen wij bootbewoners in het 
voorjaar altijd een briefje om de 
eendjes niet te voeren omdat de te 
zware jongenseenden anders de 
meisjeseenden doodneukten. Mis-
schien heeft het daar wat mee te 
maken, dacht ik. Maar die meisjes-
eenden verdronken dan gewoon - 
ook zielig- en lagen nooit langs de 
kant van de weg, laat staan dat ze 
spontaan uit de lucht kwamen val-
len. Ik moet ook zeggen dat er de 
laatste weken behoorlijk wat ge-
schoten wordt hier in de buurt. Dat 
schijnt te mogen, heb ik begrepen 
(hoewel, eigenlijk begrijp ik dat he-
lemaal niet), dus wellicht wordt er 
zo nu en dan 'per ongeluk' een eend 
geraakt. Met Pasen (!) lag er ook al 
een half konijn voor mijn deur. 
Maar ik moet toegeven dat die kale 
plekken op de rug van mijn naar 
beneden gevallen eend niet op 
schotwonden leken, voor zover ik 

daar verstand van heb. Ik heb haar 
maar teruggezet in een weiland aan 
de overkant (kant van de Bleeke 
Heide) en toen ging ze er gewoon 
weer vandoor. Lopend, want vlie-
gen kon ze niet meer zo goed. Ik 
hoop maar dat ze het redt; met mijn 
2CV is het namelijk ook niet goed 
afgelopen.” 
 
Erik Rijnen op 25-4:  
“Vlak na onze ontmoeting in de 
Halsche Beemden zag ik bij het re-
servaatje vlak voor Baarlebrug 
twee hermelijntjes. Aan het verschil 
in grootte te zien man en vrouw. Ze 
renden langs akkerrand verschil-
lende malen van en weer naar me 
toe, naderden me soms tot op enke-
le meters (ik kreeg mijn kijker niet 
meer scherp gesteld) en maakten 

herhaaldelijk een kegel om eens na 
te gaan wat voor vreemde snuiter ze 
nu op hun weg troffen. Eenmaal 
beet het forsere mannetje het 
vrouwtje (hopelijk) speels in de nek. 
Dit alles duurde verscheidene mi-
nuten en uiteindelijk verdwenen ze 
in de begroeiing. Zo vaak zie je 
geen hermelijntjes meer, daarom 
vind ik het wel aardig om even te 
vermelden. Langs de Zigraeck en de 
Kromme Hoek verschillende groe-
pen regenwulpen. Met de grutto's is 
het in het Merkske e.o. droevig ge-
steld. Alleen op de Castelreesche 
Heide heb ik een paartje gezien (zit 
er al geruime tijd, waarschijnlijk 
een broedgeval).” 
 
John Frijters op 21 mei: 

“Gisterenavond weer een bezoekje 
gebracht aan de Bleeke Heide. Zie 
de bijlage voor de waargenomen 
soorten. Het blijft een prachtig ge-
bied. Een groot compliment en feli-
citaties zijn best wel eens op z'n 
plaats. Jullie hebben je behoorlijk 
ingezet (en doen dat nog steeds) om 
dit resultaat te bereiken en het zal 
ook jullie ongetwijfeld deugd doen 
dat jullie al je inspanningen zo rij-
kelijk beloond zien. Fantastisch 
voor met name de vogels die van dit 
gebied gebruik maken en leuk voor 
ons vogelaars om zo dicht bij huis 
van dit alles te kunnen genieten.” 
 
Stijn Leestmans op 26 mei: 
“Eindelijk! Na ongeveer 3 weken 
zo goed als iedere dag of om de 2 
dagen naar de Bleeke Heide te 
gaan heb ik deze avond nen 
"zware" ontdekt: De gestreepte 
strandloper. De vogel zat op een 
slikrand langs de zandweg aan de 
westkant. Heb de vogel tot op een 
50 meter benaderd en dat bij 60x 
zoom. Gewoon prachtig!!! De vogel 
was nog aanwezig toen ik vertrok 
om 21.45 en zal er veel kans over-
nachten. Verder zaten er nog 1 
noordse gele kwik, 3 groenpoten, 5 
bontbekplevieren (hier zat de ge-
streepte strandloper tussen), 1 klei-
ne plevier, 1 bosruiter, 1 kemphaan, 
5 tureluurs, 1 m zomertaling, 2 ge-
oorde futen en een 10 tal gele kwik-
ken. Ook kwamen er nog 2 adulte 
zwartkopmeeuwen langs en zaten er 
nu al 109 grutto's (‘t is precies te-
rug maart)!!!!” 
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  
4861 BN Chaam.  
Email: schaerlaeckens@tiscali.nl 
of: 0161 492046.  
SMS: 06 53515302. 
  

Johan Schaerlaeckens 

Distelvlinder 

hermelijn 



19 Mark & Leij Nieuwsbrief 

hier maken ze het goed. Er mag niet 
op ze gejaagd worden. 

Vegetariër 
We zien bevervraat: de bast van de 
wilgen dient vooral in de winter als 
voedsel. De tanden van de bever 
groeien per jaar wel zevenentwintig 
centimeter, dus daarom moet hij wel 
veel eten en knagen. Hij is een 
vegetariër. We zien jammer genoeg 
geen bever, wel de glijplaatsen waar 
hij het water in glijdt. Zijn burcht 
bestaat uit een hoop takken, de 
ingang ligt onder water.  
 
Blauwborst 
Overal zien we de spindotter mooi 
geel bloeien. Vervolgens gaan we 
de boot af. De groep wordt in 
tweeën gedeeld. Hier bevinden we 
ons in de biotoop van de 
blauwborst. We horen en zien de 
rietgors, de snor. Het riet wordt 

tegenwoordig niet meer gesneden, 
ook omdat het slecht bereikbaar is. 
Weer horen we de blauwborst langs 
de rietrand. In een glimp zien we er 
twee samen de bosjes inschieten. 
Twee grote bonte spechten roffelen, 
we komen reeënslaapplekjes tegen.  
We zien de boswachterwoning 
liggen. De boswachter woont hier al 
35 jaar. Stroom krijgt hij van een 
stroomgenerator en petroleum voor 
de lampen. 
  
Amaliahoeve 
We varen gestadig verder, de 
schipper vertelt dat bij springvloed 
het water een tot twee meter hoger 
staat en ook dat er in de Biesbosch 
vijf duizend paren fitissen, vijf 
duizend paren tjiftjaffs en vijf 
duizend paren winterkoninkjes 
zitten! 
We horen de zwartkop, en de 
gekraagde roodstaart. 

Dan gaan we een eilandje op: naar 
de Amaliahoeve. Er zijn heel veel 
huiszwaluwen. We tellen liefst  
drieëntwintig nestjes. Sommigen 
van ons hebben het geluk de mooi 
gekleurde putter te zien in de oude 
fruitbomen. 
Dit alles was maar een greep uit dit 
paradijs. Ga zelf eens ondervinden 
hoe fantastisch het hier is. Wij 
hebben genoten. 

 

Vogelwerkgroep  
Margriet Magielse 

H et is nog donker als wij van 
de vogelwerkgroep Mark en 

Leij om 5:00 uur vanuit Gilze 
vertrekken om aan te sluiten bij de 
WestBrabantse Vogelwerkgroep in 
Hank. Om 6:00 uur vertrekt de 
fluisterboot. Voor mezelf heb ik 
een notitieboekje meegenomen.  
Eric Corssmit, de coördinator ziet 
zijn kans waar en vraagt of ik een 
verslagje wil maken. 
Zaterdagochtend 24 april 2004 
6.00 uur. 
 
Knokkende meerkoeten 
Al hoewel ik geen schrijverstalent 
heb, wil ik toch alle natuurlief-
hebbers een kleine indruk geven van 
wat we hebben ervaren. 

Zachtjes snort de boot weg. De 
nachtegaal verwelkomt ons met zijn 
zang. We zien een reigerkolonie van 
vijftig nesten. Fuut, blauwe reiger, 
naar kuit duikende eenden, een 
broedende knobbel-zwaan, paaiende 
vissen: hierbij schiet het vrouwtje 
kuit af tegen het riet. Dit 
allemaal terwijl de zon prachtig 
r o o d  o p k o m t .  Kn o k k e n d e 
meerkoeten, de schipper legt uit: dit 
is de pitbull onder de watervogels. 
De meerkoet gaat zelfs op het nest 
zitten van de fuut. Vervolgens zien 
we een grote zilverreiger, krakeend, 
a a l s c h o l v e r ,  t w e e  s t a t i g 
zwemmende  knobbelzwanen. Het 
is nu wel een beetje bewolkt en het 
voelt wel frisjes aan, maar de koffie 
en thee staan klaar. Nijlganzen: ook 

Terugblik: Vroege vogels in de Biesbosch 

fuut 

huiszwaluw 

meerkoet 

blauwborst 
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's nachts je neus niet buiten de tent, 
want hij kan eraf gebeten worden 
door de hyena's". 
 
Bezoek 
We zijn niet de enige bezoekers op 
deze camping, hier en daar staat er 
een tent. Even later komt er met 
veel lawaai een enorme vrachtauto 
aanrijden met tenminste vijftien 
mensen aan boord. Terwijl ik me 
sta te verfrissen bij de in beton ge-
storte waterkraan ontdek ik tot mijn 
verrassing dat het gezelschap voor 
een groot gedeelte uit Nederlanders 
bestaat en er zijn ook enkele Zuid-
Afrikanen bij. 
Tot mijn niet geringe verbazing 
worden in ijltempo de tenten in de 
directe omgeving van de water-
kraan opgesteld. Kennelijk vindt 
men het toch gemakkelijk zeer dicht 
bij het enige water te kamperen.  
Als klap op de vuurpijl wordt een 
enorme opvouwbare tafel op circa 
tien meter van de waterkraan door 
enkele helpers uit Botswana opge-
steld.... 

Dolle pret met een dikhuid 

E nkele jaren geleden heb ik 
een trip naar Botswana en 

Zimbabwe gemaakt om m’n plaats 
op de wereldranglijst van vogel-
waarnemingen weer wat te verste-
vigen. Dit was niet zo’n succes, 
omdat ik tijdens de hele reis slechts 
36 nieuwe vogels gezien heb op 
een totaal van 387 soorten. 
Dit verhaal gaat echter niet over 
vogels, maar over een voorval in 
het Chobe reservaat in Botswana. 
 
Een gat in de grond  
Na de gehele dag in een niet al te 
comfortabele Landrover te hebben 
gezeten en de meest gruwelijke 
‘wegen’ (driemaal tot aan de as 
vastgezeten deze dag) te hebben be-
reden, arriveer ik doodop met m’n 
Belgische vrienden in Savuti in het 
Chobe reservaat. Als ik doorweekt 
uitstap heb ik het gevoel dat ik met 
een dikke, nee zeer dikke knuppel 
een forse aframmeling heb gehad. 
Honderden kilometers van de be-
woonde wereld verwijderd arrive-
ren we op de camping site. Mijn 
eerste indruk van de camping is niet 
overweldigend. Het toilet bestaat 
uit een gat in de grond waarop een 
pot geplaatst is. Het een en ander is 
afgescheiden met wat rieten schot-
ten voor de hoognodige privacy. 
Even later ontdekken we een kraan 
en warempel: we hebben dus water 
hier. Op de een of andere manier is 
er een pompje geplaatst die diep uit 
de ondergrond van het gortdroge 
Botswana, het water omhoog haalt. 
 
Hyena's 
Voorzichtigheidshalve besluiten we 
op een honderdtal meters van de 
kraan onze tenten neer te zetten, 
aangezien Wilfried onze Belgische 
deskundige uit Zimbabwe ons ge-
waarschuwd heeft voor de olifanten 
en de hyena’s in Savuti: "Steek      

Een uurtje later zitten we in het 
donker onze maaltijd klaar te ma-
ken op een kampvuur van bijeenge-
sprokkeld hout. 
Thuis doe ik praktisch niets op culi-
nair gebied, maar hier zit ik nu vol-
ijverig spaghetti klaar te maken met 
een of andere onbestemde saus uit 
Botswana. 
 
Olifant 
Plotsklaps schiet Vital overeind en 
roept “Een Olifant!”. En inderdaad 
heel zachtjes loopt een olifant ach-
ter onze tenten door en loopt op z’n 
gemak in de richting van de water-
kraan. 
Inmiddels zit het internationale ge-
zelschap uit de vrachtauto bij de 
waterkraan aan de dis en op de ta-
fels bevindt zich een redelijk over-
vloedige maaltijd. 
Angstkreten, gevloek, gekreun en 
hollende voetstappen klinken uit de 
verte tot ons door als het gezelschap 
de mastodont ontwaart. De dikhuid 
loop vrij traag naar de kraan en zet 
zijn slurf meteen op de opening van 
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de kraan. Op z’n gemak begint hij 
van het water te lurken. Dit duurt 
tien minuten, een kwartier en mijn 
landgenoten, van de eerste schrik 
bekomen, staan nu weer vlakbij de 
olifant. Ik ben iets voorzichtiger en 
blijf op afstand, want ik weet dat er 
elk jaar in Afrika mensen vertrap-
peld worden door olifanten en mijn 
op het nippertje goed afgelopen 
avontuur met een olifant in het 
Kruger Park enkele jaren geleden, 
herinner ik me nog maar al te goed. 
 
Paniek 
Een halve zool benadert de olifant 
tot op vijf meter, maakt zwaaiende 
bewegingen en roept ”Ksst, Ksst” 
om hem weg te jagen, zodat ze in 
alle rust de maaltijd kunnen voort-
zetten. 
De olifant schrikt, begint met z’n 
reusachtige oren te flapperen en 
chargeert.... Paniek alom, iedereen 
vlucht weg en .. de olifant loopt par-
does de grote eettafel omver en 
stopt dan. Hij bekijkt de dis uitge-
breid en begint dan heel smakelijk 
van de sla, de broden, de aardappels 
en de vruchten te eten. Alles eet hij 
op, het bier en de wijn laat hij staan. 
Het is een buitengewoon komisch 
gezicht en mijn gezelschap ligt dub-
bel van het lachen. Nimmer heb ik 
landgenoten zo’n beteuterd gezicht 
zien zetten. 
 
Nadorst 
Hierna kuiert de olifant terug naar 
de kraan en drinkt daar nog een 
kleine vijftig liter water, nadorst ze-
ker. 
Het zal nog bijna een kwartier duren 
voordat de dikhuid vertrekt. We 
kunnen rustig gaan slapen. 
Om middernacht word ik wakker als 
er een groep hyena’s rond mijn tent 
aan het rennen is. Hun gehuil is oor-
verdovend, maar Vital die uiteraard 
weer een slaappil genomen heeft, 
beweert de volgend ochtend niets 
gehoord te hebben. 

 
 
 
 

Jan Vermeulen 

Jaarvergadering   
Mark en Leij 2004 

H oewel de zomer nog 
moet beginnen is het be-

stuur al weer begonnen met de 
voorbereidingen voor de jaar-
vergadering. Deze zal dit jaar 
worden gehouden op vrijdag 
15 oktober aanstaande, aan-
vang 20.00 uur in café restau-
rant Bellevue. Noteer deze dag 
alvast in uw agenda. Zoals te 
doen gebruikelijk zal er na de 
pauze een lezing worden gege-
ven. Meer informatie daarover 
treft u aan in onze volgende 
nieuwsbrief. 
 

Bestuur Mark en Leij 

Vakantie 

M et een stuk of dertig kikkers 
en kwakbollen fietsen we 

op 17 april richting Alphense ber-
gen. Het weer is perfect. In het bos 
aangekomen wacht ons gelijk een 
verrassing als we onze fietsen par-
keren. Niet één maar twee levend-
barende hagedissen op twee ver-
schillende bomen proberen ons te 
ontvluchten. Dat lukt ze niet en we 
kunnen ze voorzichtig, maar goed 
bekijken. Ze zijn heel verschillend 
van tekening, maar beiden erg 
fraai.  
 
Opdrachten 
Daarna wandelen we al rondneu-
zend naar kevers en spinnetjes rich-
ting “speelweide” waar een rond-
wandeling begint. De kinderen gaan 
in kleine groepjes aan de wandel 
met drie opdrachten voor onder-
weg:  

1. Maak een schilderijtje van de 
natuur met natuurlijk materiaal 
op een kaartje met dubbelzijdig 
plakband; 
2. Zoek als groepje: twee insec-
ten, 1 spin en nog 1 ander diertje 
wat in het potje past; 
3. Zoek bij de kaartjes die je 
krijgt een natuurvoorwerp met 
exact dezelfde kleur groen. 
 

Zeer enthousiast gaat iedereen aan 
de gang, zelf zo goed dat we de drie 
kilometer helemaal niet halen en 
weer iets te laat in Chaam terug 
zijn. Maar de schilderijtjes zijn 
prachtig, de kleuren zoeken was 
best moeilijk en we weten nu het 
verschil tussen insecten, spinnen en 
ander gespuis. Kortom het was 
weer een gezellig middag, vonden 
wij! 

 

 
Karin van Dueren   

Kikkers & 
kwakbollen 

D e redactie van het kwartaal-
blad Mark & Leij wenst al 

haar lezers een prettige vakantie 
toe. Wij hopen dat u kunt genieten 
van de prachtige natuur in binnen- 
of buitenland. Mocht u gaan reizen 
dan wensen wij een behouden te-
rugkeer. 
Wij hopen tevens dat u zich na uw 
vakantie weer volop zult storten op 
het schrijven van kopij, zodat ook 
in september weer een goed gevul-
de M&L op uw deurmat zal liggen. 

 

De redactie 
Ghislaine Mermans 

Guus Degenaar 
Wim Dumont 

Joost van den Ouweland 
John van Raak 

Johan Schaerlaeckens 
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partijen te binden en tot elkaar te 
brengen steeds op. Paul verloochen-
de, met name vroeger, zijn Brabant-
se afkomst niet. Net als sommige 
van onze (oud-)bestuursleden had 
hij Bourgondische trekjes. Na af-
loop was er dan altijd wel een gele-
genheid om onder het genot van een 
drankje even na te praten. Het be-
stuur van M&L bood Paul een pas-
send afscheidscadeau aan en sprak 
de hoop uit dat hij zijn belofte ge-
stand doet nog eens naar het 
Chaamse land af te zakken om, on-
der het genot van een trappist, nog 
een lekker na te keuvelen. 
Ter gelegenheid van zijn afscheid is 
het boekje “Brabantse Parels” uit-
gebracht. In dit boekje worden, 
naast Paul, nog 19 Brabanders ge-
portretteerd uit alle geledingen van 
de samenleving. Brabantse parels 
die door hun persoonlijke inzet iets 
hebben bereikt voor natuur, milieu 
en landschap in Brabant en daar een 
enthousiast verhaal over hebben te 
vertellen. Het zal onze leden waar-
schijnlijk niet verbazen dat Johan 
Schaerlaeckens één van hen is. 
Johan besluit zijn interview als 
volgt: “Dieren en planten kunnen 
zich niet verdedigen. Ik heb hier 
veel natuur zien verdwijnen en pro-
beer daar iets voor terug te krijgen. 
Als ik dan zie dat het lukt, zoals bij-
voorbeeld met de grutto en de bos-
beekjuffer, dan besef ik dat daar 
geen enkele geldelijke beloning te-
genop kan”. Dit stukje typeert 
Johan die in vele opzichten lijkt op 
zijn vriend Paul van Poppel: een 
zilverrug en een olifant, rode lijst 
soorten waarvan er helaas veel te 
weinig meer zijn. Het typeert ook 
natuurvereniging Mark en Leij die 
opkomt voor de belangen van na-
tuur en landschap die zelf hun be-
langen niet kunnen verdedigen. 

 
 
 

Will Woestenberg 

D onderdag 13 mei nam de 
Brabantse Milieufederatie 

afscheid van haar voorzitter Paul 
van Poppel. Liefst 20 jaar is Paul, 
door collega’s liefkozend “de oli-
fant” genoemd, directeur geweest 
van de BMF. Onder zijn leiding 
heeft de BMF een ware metamor-
fose ondergaan.  

Twintig jaar 
geleden was de 
BMF niet veel 
meer dan een 
veredelde actie-
groep. Nu is 
het een goed 
uitgeruste over-
legorganisatie 
waarmee in 
heel Brabant 

serieus rekening wordt gehouden. 
De mening van de BMF wordt vaak 
gevraagd en gerespecteerd, hoewel 
dat lang niet altijd van harte gaat. 
Niet voor niets waren op zijn af-
scheid de gedeputeerden Verheijen 
en Rüpp, Oud-Commissaris van de 
Koningin Houben en vele bestuur-
ders en prominenten uit het be-
drijfsleven. Vanzelfsprekend waren 
er ook veel natuurmensen die Paul 
de hand wilden drukken voordat hij 
met vroeg-pensioen ging. Ook 
Mark en Leij was met een delegatie 
vertegenwoordigd op het afscheid 
van de man die voor onze vereni-
ging veel heeft betekend. Boven-
dien is Paul , die in Amsterdam 
woont, vanaf de oprichting al lid 
van onze natuurvereniging. Het is 
bekend dat Paul de werkwijze van 
Mark en Leij een warm hart toe-
draagt. Bestuurders en oud-
bestuurders van onze vereniging 
hebben menig keer met Paul aan 
tafel gezeten om te vergaderen over 
een veelheid aan onderwerpen. 
Daarbij vielen zijn deskundigheid, 
zijn bestuurders- en netwerkkwali-
teiten alsmede zijn vermogen om 

Afscheid van een “olifant” 
Een Amerikaanse oehoe die dit 
voorjaar bijna dood werd gevon-
den kan weer met een scherpe kijk 
op de wereld worden vrijgelaten. 
De uil, door het medisch team Mi-
nerva gedoopt, onderging een ope-
ratie aan haar ogen. 

De uil zat al drie dagen op een hek 
en was in een beroerde conditie. 
Vogelliefhebbers Sue en Jerry 
Theys vingen de uil en brachten 
haar naar de dierenkliniek van de 
Wisconsin universiteit. Daar werd 
geconstateerd dat de vogel leed aan 
staar. Daar hadden ze nog twee spe-
ciaal ontworpen lenzen beschikbaar 
die zes jaar eerder gemaakt waren 
voor een andere Amerikaanse oe-
hoe. De lenzen waren gratis be-
schikbaar gesteld door de firma 
Bausch & Lomb. 

Tijdens een twee uur durende ope-
ratie werden de speciale lenzen ge-
implanteerd.  
Inmiddels heeft Minerva weer een 
vlijmscherpe blik op de wereld en 
ook haar vrijheid weer herkregen. 

John van Raak 

Blinde uil 



jeukende vlekken, die enkele uren 
later overgaan in een scherp be-
grensde ontsteking van de huid met 
zwelling en blaarvorming. Deze let-
sels zien er soms uit als echte 
brandwonden en genezen pas na 
een tot twee weken. Soms blijft een 
bruinverkleuring van de huid ach-
ter. Als het sap in de ogen komt, 
kan dit blijvende blindheid veroor-
zaken. 
Wanneer een kleine hoeveelheid 
van dit sap in het lichaam terecht 
komt (bijvoorbeeld via de mond), 
kan dit dodelijk zijn. 
 
Witte bloemschermen 
De Reuzenberenklauw wordt vijf 
meter hoog en bloeit tussen juli en 
september met paraplugrote witte 
bloemschermen met een diameter 
tot vijftig cm. De enorme bladeren 
zijn behaard en de stengel is rood-
gevlekt. De plant wordt in grote 
hoeveelheden gevonden langs auto-
wegen, spoorlijnen en verwaarloos-
de tuinen en bossen. 

De gewone berenklauw wordt twee 
meter hoog en heeft geen rode vlek-
ken op de stengel. 
 
Wat moet u doen in geval van 
huidcontact of bij huidletsels ? 
In geval van huidcontact moet je de 
huid direct grondig wassen. Daarna 
moet gedurende minstens een week 

elke blootstelling aan zonlicht wor-
den vermeden (dragen van bedek-
kende kleding, gebruik van een 
zonnecrème met hoge bescher-
mingsfactor). Verschijnen er toch 
huidletsels, dan is het raadplegen 
van een arts aangewezen. 
 
Minder gevaarlijk 
Andere planten kunnen eveneens 
fototoxische eigenschappen hebben 
en geven soms problemen. We ver-
melden bijvoorbeeld: 
 
⇒ andere bereklauwsoorten 

(Heracleum sphondylli-
um),  

⇒ brandpastinaak (Pastinaca 
sativa subsp. urens),  

⇒ selderij (Apium graveo-
lens),  

⇒ akkerscherm (Ammi),  
⇒ lavas (Levisticum officina-

le),  
⇒ peterselie (Petroselinum 

crispum),  
⇒ bergamotcitroen (Citrus 

aurantium, subspecies ber-
gamia),  

⇒ wijnruit (Ruta graveolens)  
⇒ Sint-Janskruid (Hypericum 

perforatum).  
 
Deze planten bevatten dezelfde 
soort stoffen, maar hebben daarvan 
een veel kleinere concentratie en 
zijn dan ook minder gevaarlijk. 
 

Sjoerd Borst“ 

I k ken een plant, als je daar tien 
minuten onder zit, dan ben je 

dood: de waterlelie”. Zo luidt een 
flauw grapje. Nu ken ik ook een 
plant, waar je flinke brandwonden 
aan kunt overhouden als je er te-
genaan loopt: de reuzen bereklauw 
(Heracleum mantegazzianum). 
 
Ernstige brandwonden 
Het sap van deze gevaarlijke plant 
bevat een bijtende stof die in com-
binatie met UV-stralen van de zon, 
reageert als een zuur en ernstige 
brandwonden veroorzaakt op de 
huid. Bij regenweer irriteert de 
plant minder. 
De reactie wordt veroorzaakt door 
het overgevoelig worden van de 
huid voor zonlicht. De reacties zijn 
het gevolg van de aanwezigheid 
van lineaire furocoumarine-
derivaten in het sap van de plant, 
vooral in de stengel. Deze stoffen 
dringen door de huid en kunnen tot 
in de kern van de epitheelcellen 
doordringen. Onder invloed van 

UV-licht kan daar een covalente 
binding ontstaan met het DNA 
(erfelijk materiaal) van de cellen 
die hierdoor afsterven.  
 
Jeukende vlekken 
Ongeveer vierentwintig uur na het 
contact met het sap, ontstaan rode, 
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Een gevaarlijke plant 

reuzen bereklauw 

het sap van de plant veroorzaakt brandwonden 
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H et afgelopen jaar is er aan 
de herinrichting van het 

Markdal achter de Bieberg hard 
gewerkt. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd in het kader van de her-
inrichting Ulvenhout-Galder en is 
tot stand gekomen in een samen-
werkingsverband tussen de Dienst 
Landelijk Gebied, de Landinrich-
tingscommissie, de gemeente Bre-
da, Staatsbosbeheer, (voorheen) 
Waterschap Mark en Weerijs en 
(voorheen) Hoogheemraadschap 
van West-Brabant. Inmiddels zijn 
de werkzaamheden klaar en kon de 
zaak door de leden van Mark en 
Leij geïnspecteerd worden. 
 
Mark en Leij er op uit 
Zondag 19 april 2004 togen onge-
veer zestien geïnteresseerden er met 
de fiets op uit, richting Breda. Het 
waaide zo hard dat we eigenlijk in 
no-time met de wind in de rug arri-
veerden bij de locatie van Staatsbos-
beheer, een prachtige kop-hals-
rompboerderij, gelegen naast Bou-
vigne. Hier stond Nol Verdaasdonk 
ons al op te wachten, gewapend met 
een overzichtskaart van de herin-
richting. 
Bij de herinrichting heeft de eventu-
ele recreatieve meerwaarde duide-

Terugblik excursie Bieberg 

de stuw te overbruggen zijn er een 
achttal vistrappen aangelegd. Door 
deze vispassages zijn paaiplaatsen 
bovenstrooms weer goed bereik-
baar. 
Een wandeling door het gebied 
bracht ons ook achter het lieflijke 
kerkhof de Bieberg, mooi verstopt 
in het groen. 
Ook blijkt dat er nog rekening is 
gehouden met een oude bewonings-
plek “Oud Hof”. De contouren hier-
van zijn bewust zichtbaar gehouden 
en de plaats is als archeologisch erf-
goed aangemerkt. 
 
Windkracht 10 en een bak koffie 
De terugreis werd zo veel mogelijk 
door beschut gebied gepland, met 
een (zeer gewenste) koffiestop bij 
De Fazanterie. De reis werd ver-
volgd door de Slingerdreef tot aan 
het Schouterveld waarna we rechts-
af richting Kloosterstraat gingen. 
Vervolgens was het nog even door-
bijten wind tegen om de laatste twee 
kilometer naar Chaam te overbrug-
gen. Het laatste stuk in de regen (!!) 
mocht vervolgens de pret niet meer 
drukken. 
 
 

Guus Degenaar 

lijk ook een rol gespeeld, getuige de 
aanleg van fietspaden, wandelpaden 
(laarzenpad) en een aantal banken, 
waar het (zonder wind) goed vertoe-
ven is. Opvallend waren de wat 
groot uitgevallen brugleuningen, 
volgens Nol Verdaasdonk een 
“autocadfoutje”. 
 
Vistrappen 
Vooral de prachtige, nieuw aange-
legde brug naar het park Valkrust 
aan de overkant is een lust voor het 
oog. 
Om het niveauverschil vóór en ná 
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V oor zaterdag 4 september 
staat een excursie naar het 

natuurgebied De Pannenhoef op 
het programma. We vertrekken om 
9 uur vanaf hotel Bellevue in 
Chaam. 
 
De Pannenhoef is een gebied van 
578 hectare in de gemeenten Zun-
dert, Etten-leur en Rucphen. Het 
wordt sinds 1970 beheerd door het 
Brabants Landschap.  
In het ven De Lokker groeien nog 
altijd planten als beenbreek, klok-
jesgentiaan, moerasviooltje, klein 
glidkruid en gevlekte orchis. Het 
riet wordt, voor de verjonging en 
het tegengaan van verruiging, ge-
maaid. 
Al gedurende 20 jaar wordt de hei-
de beetje bij beetje geplagd, hand-
matig en machinaal, hetgeen gun-
stig is voor klokjesgentiaan en ron-
de en kleine zonnedauw. 

Broedvogels zijn dodaars, snor, zo-
mertaling, kuifeend, slobeend, 
blauwborst, waterral, roodborstta-
puit en grasmus. De havik, buizerd, 
sperwer, boomvalk, torenvalk, brui-
ne kiekendief, ransuil, bosuil, steen-
uil en kerkuil zijn de vertegenwoor-
digers van de roofvogels. 
Het gebied kent een hoge broed-
dichtheid aan zangvogels zoals 
roodborst, winterkoning, tjiftjaf, 

fitis, tuinfluiter, zwartkop, holen-
duif en vier spectensoorten. 
Boven de vennen laten zich libellen 
zien als bloedrode en bruinrode hei-
delibel, grasjuffer en koraaljuffer. 
Om de verbossing af te remmen is 
gekozen voor extensieve begrazing 
door galloways en IJslandse paar-
den. 

John van Raak 

Excursie: de Pannenhoef 

Op zondag 4 juli wordt weer de 
traditionele jaarlijkse M&L fiets-
dag gerreden. Het thema dit jaar is 
“Tussen stad en land”. 
 
De tocht gaat langs mooie plekjes 
tussen stad en land waar we zuinig 
op moeten zijn, omdat ze juist door 
hun ligging uniek zijn.Tevens gaan 
we langs plaatsen waarbij er een 
duidelijk spanningsveld aanwezig is 
tussen natuur, recreatie en verstede-
lijking.  Ook zullen diverse Mark& 
Leij-projecten de aandacht krijgen 
bij deze fietstocht. 
 
De start van de fietstocht is tussen 
10 en 11 uur en de deelnemers zul-
len in groepjes met een voorrijder 
aanvangen met de tocht.  

Onderweg is er voldoende gelegen-
heid voor het strekken van de be-
nen, de natuur te bekijken, te lun-
chen of het houden van een sanitai-
re stop.  

Voor eten en drinken tijdens de 
tocht wordt gezorgd en er zijn wat 
rustplaatsen met terrassen. De deel-
namekosten bedragen € 5,00 en de-

ze zullen bij inschrijving voor de 
tocht ter plaatse van het startpunt in 
café Bellevue te Chaam worden ge-
ind. 
 

Meedoen? Geef je dan op door 
middel van het bij deze Nieuws-
brief gevoegde inschrijfformulier 
en geef deze af bij één van de ge-
noemde adressen. Opgeven per e-
mail behoort ook tot de mogelijk-
he-den. Zend dan een e-mail aan 
sylensjo@hetnet.nl onder vermel-
ding van FIETSTOCHT MARK 
& LEIJ 2004, het aantal deelne-
mers en naam. De inschrijving 

sluit op 1 juli. 
Ook introducés zijn natuurlijk van 
harte welkom. 
Tot ziens op zondag 4 juli! 

Mark en Leij fietsdag 2004 
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ten de belangrijkste oorzaak van de 
grote afname. Ook in de omgeving 
van Breda werden steeds minder 
steenuiltjes gehoord en gezien. Ten 
noorden van Breda hebben veel 
steenuilen plaats moeten maken 
voor stadsuitbreidingen. Ten westen 
zijn ze door schaalvergroting in de 
landbouw grotendeels verdwenen. 
Ten zuiden van Breda is waar-
schijnlijk de bosuil de grote 
“boosdoener”. Deze heeft zich in 
het gehele land flink uitgebreid en 
is een bekende predator van steen-
uilen.  
 
Hoe steenuilen inventariseren 
Het inventariseren van nachtvogels 
is een specifiek onderdeel van 
broedvogelonderzoek. De gangbare 
methoden van broedvogelonder-
zoek zijn erop gebaseerd om in de 
vroege uren broedvogels te karteren 
door de zang te noteren en daarmee 
territoria vast te stellen. Deze me-
thode leent zich niet voor nachtvo-
gels. Om steenuilterritoria op te 
sporen wordt gewerkt met een spe-
cifieke methode. Steenuilen moet je 
aan het roepen brengen. Hoe doe je 
dat? 
De beste periode waarin wordt ge-
inventariseerd is van half februari 
tot eind april. In deze periode laat 
het mannetje steenuil zijn karakte-
ristieke roep horen. 
We draaien het geluid van een man-
netje steenuil af via een cassettere-
corder. Het mannetje en soms ook 
het vrouwtje reageren hier territori-
aal op met alarmkreten en territori-
umzang. Dit uitlokken van geluiden 
moet tot een minimum beperkt wor-
den om de vogels niet al te veel in 
verwarring te brengen. Deze manier 
van inventariseren is zeer boeiend 
en het enthousiasme dat dit bij onze 
tellers teweegbrengt is groot als er 
weer een territorium gevonden 
wordt. 

 
Broedplaatsen 
De steenuil is een holenbroeder. 
Deze broedplaatsen kunnen zeer 
divers zijn, als de broedplaats maar 
donker is, op een veilige plaats is 
gesitueerd en er voldoende voedsel 
in de directe omgeving gevonden 
kan worden. Veel werd gebroed in 
knotbomen, de favoriete broed-
plaats van steenuilen in Nederland. 
Doordat de knotbomen nauwelijks 
nog een functie hebben in onze 
maatschappij is de steenuil steeds 
meer aangewezen op holen, spleten 
in schuurtjes en dergelijke. 
Maar in ons opgeruimd landje hou-
den we niet van spleten en tochtga-
ten, dus de steenuil heeft een pro-
bleem. Alternatieven worden ge-
vonden in strobalen, afvoerbuizen, 
onder golfplaten daken. Dit zijn en-
kele praktijkvoorbeelden van 
broedplaatsen waar de steenuil naar 
op zoek is. Dat dit geen succesvolle 
broedplaatsen zijn getuigt het aantal 
slachtoffers dat hier gevonden is. 
Een goed alternatief is de steenui-
lennestkast. In West-Brabant zijn 
we momenteel bezig om 200 nest-
kasten te plaatsen. Dit is mogelijk 
gemaakt door een subsidie van de 
Provincie Noord-Brabant. 
We geven er natuurlijk de voorkeur 
aan dat de steenuil in natuurlijke 
holten blijft broeden. Maar om de 
populatie te redden is hulp in de 
vorm van nestkasten noodzakelijk. 
 
Onderzoek 
Het eerste onderzoeksjaar 2001 
werden we geconfronteerd met de 
uitbraak van MKZ. Gelukkig had-
den we, toen de MKZ op zijn hoog-
tepunt was en we niet meer bij boe-
renbedrijven mochten komen, al 
een groot deel afgewerkt. Toch ble-
ven er veel telpunten liggen waar 
we maar twee keer geweest zijn. De 
Stone methode schrijft drie bezoe-

H et gaat niet goed met ons 
Hupke. Dat schreef de West-

brabantse Vogelwerkgroep in ‘t 
hupke van 1999. Steeds minder 
steenuiltjes werden waargenomen. 
Het vertrouwde steenuiltje, nota 
bene het symbool van de Westbra-
bantse Vogelwerkgroep, leek het 
moeilijk te hebben in het Brabant-
se land. Niet alleen in deze omge-
ving maar in het hele land waren 
dergelijke geluiden te horen. Tijd 
voor een gedegen onderzoek! 
 
Methode van Stone 
Onder de mantel van het SWEV 
(stichting samenwerkingsverband 
Westbrabantse vogelwerkgroepen) 
is de steenuilenwerkgroep in 2000 
gestart met een voorbereidend on-
derzoek. Met twaalf verschillende 
vogelwerkgroepen is een samen-
werkingsverband opgezet onder de 
naam: Steenuilen werkgroep West-
Brabant. 
In 2001 zijn meer dan honderd tel-
lers op pad gegaan om volgens de 
m e t h o d e  v a n  S t o n e 
(steenuilenoverleg Nederland) aan 
het inventarisatieonderzoek te be-
ginnen. Het was de bedoeling om 
geheel West-Brabant gebiedsdek-
kend te onderzoeken. Ongeschikte 
gebieden zoals bossen en bebouwde 
kom werden niet geïnventariseerd.  
Bij de start van het inventarisatie-
project waren in West-Brabant nog 
ongeveer 180 steenuilpaartjes te 
vinden. Deze gegevens zijn voorna-
melijk afkomstig uit het archief van 
de West-Brabantse Vogelwerk-
groep. Daarnaast zijn zoveel moge-
lijk gegevens verzameld van andere 
vogelwekgroepen in West-Brabant. 
Landelijk is de steenuilenstand in 
grote delen van het land de laatste 
25 jaar gehalveerd! Overal in het 
land is de grootschaligheid in de 
landbouw en het daarmede verdwij-
nen van kleine landschapselemen-

Steenuileninventarisatie  West-Brabant 
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ken voor! Ondanks deze startpro-
blemen hebben we met ongeveer 45 
telgroepen in 2001, zo’n 150 terri-
toria opgespoord. Na elk inventari-
satieseizoen hadden we overleg met 
onze 12 gebiedscoördinatoren. Het 
eerste jaar werd na inventarisatie 
meteen duidelijk waar de proble-
men lagen. Overal waar het land-
schap in West-Brabant is aangetast 
door schaalvergroting in de land-
bouw, kwamen nog slechts spora-
disch steenuiltjes voor. Vooral in de 
monotone kleigebieden in de noord-
westhoek (Dinteloord e.o.) en de 
polders ten noorden van Zevenber-
gen zitten nog maar enkele paartjes. 
Ook de polders bij Oosterhout zijn 
slecht bedeeld. De oorzaak is duide-
lijk: Gezellige kleine agrarische ge-
bieden zijn hier niet te vinden.  
 
De steenuil houd van een romme-
lige gezelligheid 
De steenuil is nogal conservatief en 
bij aantasting van zijn leefgebied 
raakt hij de kluts kwijt. Hij is heel 
trouw aan zijn omgeving, kent elk 
hoekje en gaatje, weet waar hij zijn 
voedsel kan vinden en blijft er broe-
den als er maar niets verandert. Dit 
zijn voorwaarden die je in een mo-
derne maatschappij niet gemakke-
lijk kunt verwezenlijken. In zo’n 
aangetast steriel biotoop is het 
meestal ook slecht gesteld met het 
voorkomen van natuurlijke broed-
plaatsen. Het gebrek hieraan is 
waarschijnlijk belangrijker dan het 
voorkomen van het juiste voedsel. 
Gelukkig is het niet overal zo slecht 
gesteld met ons hupke. Kleinscha-
ligheid en nog redelijk ongeschon-
den agrarische gebieden vinden we 
nog ruimschoots onder de lijn 
Roosendaal- Breda. Ten zuiden van 
Etten, in de omgeving van Rijsber-
gen en Zundert komen we nog heel 
wat steenuiltjes tegen. In de omge-
ving van Sprundel zijn nog mooie 
kleine landschapselementen aanwe-
zig. Houtwallen, knotbomen, keu-
terboertjes en oude schuurtjes zijn 

in deze omgeving geen zeldzaam-
heid. Hier vinden we dan ook het 
grootste aantal territoria per km2. 28 
paartjes in een atlasblok (5x5 km) is 
een mooi aantal. Ook in de omge-
ving van Rijsbergen komen we aan 
dit aantal. 
Verder naar het westen wordt het 
wat schraler.Ten westen van 
Roosendaal tot aan Bergen op 
Zoom is het voorkomen van steen-
uilen een stuk minder. Vooral ten 
zuiden van Bergen op Zoom, waar 
grote aaneengesloten bossen liggen, 
zijn weinig waarnemingen gedaan. 
Ook hier is het waarschijnlijk dat de 
bosuil voor opruiming zorgt. Op-
vallend is het gebied ten zuiden van 
Chaam. Deze gebieden zijn goed 
geïnventariseerd en relatief komen 
er toch maar weinig steenuiltjes 
meer voor. Onze gebiedscoördina-
tor in dit gebied heeft met haar 
groep veel werk verricht en heeft in 
zes atlasblokken, 117 km-hokken 
onderzocht. Totaal aantal territoria 
in dit gebied: veertig. Nog wel een 
aardig aantal maar niets meer, ver-
geleken met dertig jaar geleden. 
Deze omgeving was vroeger nog 
een van de beste steenuilgebieden 
van West-Brabant. De omgeving 
kent net zulke mooie landschapsele-
menten als de omgeving Sprundel-

Rijsbergen, maar het voorkomen 
van grote bossen met daarin het 
voorkomen van bosuil en havik kan 
mogelijk een oorzaak zijn van de 
afname. 
 
Resultaten in West-Brabant 
In drie jaar tijd is West-Brabant ge-
biedsdekkend onderzocht op het 
voorkomen van steenuilen. Ge-
biedsdekkend wil in dit verband 
zeggen dat die gebieden zijn onder-
zocht waar steenuilen kúnnen voor-
komen. In de bebouwde kom en in 
bossen is geen onderzoek gedaan. 
In totaal is er ruim 83000 ha onder-
zocht. 
De gebieden die uit het verleden 
bekend stonden als goede steenuil-
biotopen zijn allemaal onderzocht. 
In de noordwesthoek en in het zuid-
westen van West-Brabant is te wei-
nig onderzoek gedaan. Dit zijn wel 
gebieden die niet goed bekend staan 
als steenuilgebied.  
In 831 km-hokken zijn in totaal 339 
territoria gewvonden en zijn 104 
aanvullende waarnemingen gedaan. 
De aanvullende waarnemingen kun-
nen voor een groot deel als territo-
ria worden geïnterpreteerd, maar 
zijn als aanvullend aangemerkt om-
dat de waarnemingen niet aan de 
Stone-norm voldoen. Het totaal 
aantal gevonden territoria zou dan 
op 443 komen. Dit aantal is het mi-
nimum aan steenuilenterritoria dat 
in West-Brabant voorkomt. Of dit 
ook allemaal broedparen zijn is niet 
aangetoond. We schatten dat er on-
geveer 500 broedplaatsen van het 
steenuiltje in ons deel van de pro-
vincie voorkomen. Dit is natuurlijk 
maar een fractie van wat er ooit aan 
steenuiltjes heeft gezeten. Maar in 
vergelijking met andere delen van 
het land valt het bij ons mee. Of zal 
beter onderzoek in het land ook tot 
hogere aantallen leiden? 
De verspreiding, de goede plaatsen 
en de gebieden waar weinig of geen 
steenuiltjes voorkomen is nu vast-
gesteld. Naar aanleiding hiervan 
kunnen we gaan werken aan be-
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scherming door bijvoorbeeld het 
plaatsen van nestkasten.  
 
Monitoring 
Vanaf 2004 gaan we met dezelfde 
groep en meedoen aan het 
“monitoringsproject Steenuil”. Dit 
project is een landelijk project van 
Sovon en Stone. Met de start van 
dit project zijn we als steenuilbe-
schermers erg gelukkig omdat een 
landelijk monitoringsonderzoek een 
goed beeld geeft van de fluctuatie 
van de steenuilpopulatie in Neder-
land. Het monitoren is het jaarlijks 
volgen van een aantal steenuilen-
broedparen in een vast telgebied. 
Het telgebied moet minimaal vier 
broedparen bevatten en moet in de 
juiste periode jaarlijks onderzocht 
worden. Hoe meer jaren het gebied 
aansluitend wordt onderzocht, hoe 
waardevoller en interessanter de 
gegevens zijn. In West-Brabant zijn 
we gestart met tien onderzoeksge-
bieden. 
 
Steenuilensamenwerking. 
In Oost en Midden-Brabant wordt 
momenteel ook geprobeerd om een 

dergelijk onderzoek te organiseren. 
Brabants landschap en de provincie 
Noord-Brabant zijn bezig om de 
steenuilen- en kerkuilengroepen te 
koppelen zodat er straks een goed 
provinciaal uilenoverleggroep is. 
De provincie wordt verdeeld over 
drie gewesten met in elk gewest een 
coördinator. 

Martin van Leest 
Steenuilenwerkgroep West Brabant 
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Belangstelling? 
Iedereen die interesse heeft 

in steenuilen en mee zou 
willen werken aan het 

steenuilen monitoringspro-
ject kan zich aanmelden bij   

Sylvia van Nes   
(sylvia.van.nes@hetnet.nl).  



In onze tellingen zijn die van RWS 
inmiddels opgenomen. Van hen 
loopt ook een ecoloog op bepaalde 
dagen trajecten af. Hij vond soms 
dezelfde slachtoffers als wij, maar 
ook wel andere. Mochten we den-
ken dat er dezelfde doden tussen 
zijn en onze waarnemingen zaten 
dan werden zijn waarnemingen niet 
in ons excel bestand opgenomen.  
 
Katten 
Doordat er maar om de zeven of 
veertien dagen wordt gezocht, de 
dode vogels dagelijks door katten 
worden opgeruimd en er inmiddels 
een hoge vegetatie is die het zoeken 
en vinden bemoeilijkt wordt aange-
nomen dat minder dan 10% van de 
slachtoffers kan worden geregi-
streerd. 
Dit percentage wordt ook genoemd 
in wetenschappelijke onderzoeken 
naar verkeersslachtoffers zoals ver-
meld in de richtlijn van RWS. 
 
Gevaarlijk 
Het afzoeken van het tracé is ook 
alleen mogelijk aan de landzijde 

van de schermen, aan de verkeers-
zijde wordt niet gezocht omdat dit 
natuurlijk te gevaarlijk is. 
Het nemen van afdoende structurele 
maatregelen van deze grote blunder 
van de HSL wordt steeds uitgesteld 
ondanks toezeggingen zoals in het 
overleg van 2 april, dat er wat aan 
gedaan zal worden. Daardoor blijft 
het aantal slachtoffers toenemen, de 
verwachting is dat na het broedsei-
zoen jonge onervaren vogels mas-

saal de dood zullen vinden. 
Juridische stappen 
De West Brabantse Vogelwerk-
groep, Brabantse Milieufederatie, 
Dierenbescherming en Vogelbe-
scherming Nederland hebben een 
advocaat opdracht gegeven de mo-
gelijkheden te onderzoeken voor ju-
ridische stappen zoals een kort ge-
ding of bestuursdwang. Beide mo-
gelijkheden worden onderzocht.  
Inmiddels is op 26 april antwoord 
gekomen op onze brief van RWS, 
daarin worden hun fouten toegege-
ven en gesteld wordt dat structurele 
maatregelen zullen worden geno-
men. Jammer genoeg zien we nog 
niets gebeuren. 
 

Piet van Iersel 
 en Harry van Vught. 

23 mei 2004 

I nmiddels tellen leden van de 
Westbrabantse Vogelwerk-

groep eens in de 7 of 14 dagen in 
7 teams langs de glazen wanden 
van de HSL en A16 naar dode 
vogels. In het weekend van 16 
mei 2004 werden maar liefst 31 
slachtoffers gevonden waaronder 
niet algemene soorten als groene 
specht en grasmus. Nu twee we-
ken later weer een fitis en een 
roek. 
 
Frankrijk 
In totaal zijn tot 23 mei al meer 
dan 400 slachtoffers gevonden, 
waaronder zeldzame soorten als 
blauwborst, boomvalk, kerkuil, 
smelleken en ijsvogel en andere 
rode-lijst soorten. De houtduif is 
koploper met 135 doden dan volgt 
de fazant met 62 doden. Ook post-
duiven op weg naar huis vliegen 
zich te pletter 24 stuks zijn gevon-
den waarbij diversen met wed-
strijdringen.  
Zelfs een postduif met een ring uit 
Frankrijk vond zijn einde tegen 
het glas. 

Nog steeds vogelmoorden langs de HSL 

 
 
 

...hebben een advocaat 
opdracht gegeven de 
mogelijkheden te on-
derzoeken voor juridi-
sche stappen zoals een 

kort geding of bestuurs-
dwang...  
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stammen doen ze wat langer. Steu-
nend op achterpoten en staart staan 
ze met de voorpoten tegen een 
boom en zetten zo hun tanden in de 
stam. Daarbij vliegen spaanders van 
drie bij twaalf centimeter in het 
rond. De stam wordt rondom afge-
knaagd, zodat het, vlak voor de 
boom neergaat, lijkt alsof twee reu-
zenpotloden met de punten op el-
kaar balanceren. 
Bevers ontdoen de "gevallene" van 
zijn takken, die vervolgens worden 
afgevoerd in zijkanaaltjes die zij 
daarvoor gegraven hebben. De kna-
gers verzwaren de takken met ste-
nen en modder en laten die naar de 
bodem zinken. Deze wintervoor-
raad blijft voor hen zelfs onder het 
ijs bereikbaar. Of ze nu een oever-
hol graven of een klassieke bever-
hut bouwen, de ingang ligt diep en 
vorstvrij onder water. Maar waarom 
worden deze houthakkers nu gepro-
moveerd tot "natuurbeheerders"? 
Bevers verdienen deze titel door 
hun speciale aanpak. De start van 
een heel proces. Ze ruimen eerst de 
hogere oeverbomen en -struiken op, 
waardoor er licht op de oeverbodem 
kan vallen en andere planten de 
kans krijgen daar wortel te schieten. 

Dat groen trekt weer insecten aan, 
die op hun beurt voedsel vormen 
voor vissen. Ook zien we dat sala-
manders en kikkers er nu dekking 
en voedsel kunnen vinden en dat 
vogels aan de oevers komen broe-
den. Dit is nog niet alles: verder van 
de oever, aan het eind van de zijka-

naaltjes die zij aanleggen, vellen ze 
ook nog eens boomgroepjes, waar-
door open ruimten ontstaan en we 
ree en haas zien verschijnen. 
 

Dick J. C. Klees 

I n dienst van het natuurbeheer 
gaat hij tekeer als een razende 

cirkelzaag. Alweer jaren is de ka-
nalen gravende en dijken bouwen-
de "cirkelzaag" bewoner van de 
Biesbosch en Millingerwaard. Oe-
verloze discussies over het voor en 
tegen hebben zijn komst indertijd 
begeleid.  
 
Beheerstaken 
Toch kunnen de bevers af en toe 
nog wel versterking van de gelede-
ren gebruiken. Een goed herinvoe-
ring 
plan voorziet ook in periodieke aan-
vullingen tot het moment dat er vol-
doende dieren zijn om de soort op 
een gezonde, natuurlijke manier in 
stand te houden.  
De bever met zijn 130 cm, inclusief 
staart, het grootste knaagdier van 
Europa, is niet uit curiositeit geïm-
porteerd. Ze hebben zware 
"beheerstaken" in het natuurbeheer 
toebedeeld gekregen. Extra inspan-
ningen hoeven zij zich voor deze 
klussen niet te getroosten: het gaat 
hier om bijproducten van hun dage-
lijkse werk. Behalve knollen en 
wortelstokken van water- en oever-
planten eten ze de bast van loofbo-
men. Om daar bij te kunnen moet 
dikwijls eerst de hele boom om. 
Met hun enorme tanden maken ze 
korte metten met takken: een enkele 
beet en ze zijn er doorheen. Over de 
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Razende cirkelzaag: de bever 

Beverdam in Noord-Limburg zorgt 
voor vernatting verdroogd beekdal: 

uniek voor Nederland  

Fraai beitelwerk van de bever langs de 
Abeek. 

Copyright foto’s 
Gijs Kurtsjens 

www.beversinlimburg.nl 
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A larmerend zijn de berichten 
over de achteruitgang van de 

populatie van onze zo vertrouwde 
huismus en ringmus. Het centraal 
Bureau voor de Statistiek schat de 
achteruitgang zelfs op meer dan de 
helft sinds het begin van de jaren 
‘80. 
 
Speciale mussenpan 
De oorzaak hiervan is de drastische 
afname van nestelgelegenheid voor 

de huismus/ringmus. Onder de da-
ken van onze geïsoleerde en gereno-
veerde woonhuizen en gebouwen 
vinden de mussen nauwelijks de 
ruimte om een nest te bouwen. Hoe-
wel de huismussen en ringmussen 
ook wel nestelen in bomen of nest-
kasten, blijken ze toch een uitge-
sproken voorkeur te hebben voor 
een nest onder een gewelfde dak-
pan.   Er is een bedrijf, Lafarge ge-
naamd, die zich het lot van de huis- 
en ringmussen heeft aangetrokken 
en in overleg met ornithologen een 
speciale mussenpan met compleet 
met nestbakje ontwikkeld heeft.  
 
Gierzwaluwgevelpan 
Ook voor de gierzwaluw heeft dit 
bedrijf een gierzwaluwgevelpan 
ontwikkeld. Het is een gevelpan die 
geschikt is gemaakt voor de huis-
vesting van deze vogels. De gier-
zwaluw  heeft de voorkeur een 
broed-plaats te zoeken onder gevel-
pannen, waarbij de aan-vliegroute 
vrij is omdat hij met een snelheid 

van 70 km per uur zijn nestopening 
invliegt en bij het verlaten van het 
nest maakt hij een vrije val van 2,5 
meter. Vroeger waren er al gierzwa-
luwpannen ver-krijgbaar, maar de 
gierzwaluw-gevelpan van deze fir-
ma is een geweldige verbetering. 
De nieuwe uitvoering is leverbaar in 
alle soorten gewelfde pannen. 
Plaatsing op dakvlak 
Zowel mussen als gierzwaluwen 

zijn kolonie-broeders. Het wordt 
aangeraden een aantal mussen- of 
gierzwaluw-pannen bij elkaar te 
plaatsen. Afgeraden wordt de speci-
ale dakpan pal op de zuidgevel te 
plaatsen. Er ontstaan dan bij zonnig 
weer te hoge temperaturen met alle 
trieste gevolgen van dien. Het noor-
den en het oosten zijn geschikt voor 
het plaatsen van de Lafarge gier-

zwaluw- en mussenpan. Op de an-
dere windrichtingen wordt het bij 
zonnig weer beslist te warm. Verder 
moet er een vrije aanvlieg-route  
zijn. Vlaggenstokken, antennes, 
schoorstenen of bomen mogen het 
in- en uitvliegen niet belemmeren. 
Op advies van de gierzwaluw-
werkgroep raden wij u aan de Lafar-
ge  gierzwaluwgevel- en/of mussen-
pannen in de winter te installeren. In 
april komen de eerste gierzwaluwen 
die op zoek gaan naar een geschikte 
broedplaats. Ook de mussen worden 
dan actief, hoewel deze vogels ook 
in de winter-maanden de nestbakjes 
onder de dakpannen opzoeken als 
schuil-plaats bij slecht weer. Wilt u 
ook de dakloze vogels ”onder dak” 
geven dan kunt u de Lafarge gier-
zwaluw-gevelpan en de mussenpan 
in alle kleuren en modellen bestel-
len via de bouwmaterialenhandel. 
Kleine moeite voor u maar voor de 
vogels een grote gunst. 
 
 

Vogelwerkgroep 
Maaike Riemslag 

Dakloze vogels onder dak 

Mussenpan 

Gierzwaluwgevelpan 
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goed. 

• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschaps-
waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden 
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 
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