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september 2004

Landinrichtingscommissie
presenteert natuurplannen

O

p vrijdagavond 11 juni gaf de Landinrichtingscommissie een toelichting op haar toekomstige plannen voor natuur, landschap en cultuurhistorie in het Landinrichtingsgebied van Baarle-Nassau, Ulicoten en
Chaam. Enkele weken eerder was er al een voorlichtingskrant van de commissie verschenen.
De Landinrichtingscommissie heeft de afgelopen jaren reeds delen van de
Bleeke Heide, het Chaamse Broek, het Merkske, de Schouwloop en het
Eendegoorven gerealiseerd en ingericht.
De avond werd door zo’n 100 mensen bezocht waaronder vertegenwoordigers van de Provincie, de Reconstructiecommissie, de Brabantse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Brabantse Delta, natuur- en
heemkundeverenigingen en natuurlijk veel leden van Mark en Leij.
Inleiders waren de voorzitter van de Landinrichtingscommissie Jan Hendrikx, secretaris Aad Groenewegen, namens de Dienst Landelijk Gebied en
Johan Schaerlaeckens, namens de natuurgeleding.
Belangrijk
Het maken van het Plan van Toedeling is eigenlijk de belangrijkste taak van
de Landinrichtingscommissie. Alle gronden worden dan op hun plaats gelegd zodat zowel landbouw als natuur vele jaren vooruit kunnen. De presen-

honingbij

Natuuragenda
oktober
2, za 13.30 Wandelen vlinder
werkgroep Chaam
3, zo 9.30 Wandelen Chaam
10, zo 9.30 Wandelen Baarle
15, vr 20.00 Jaarvergadering
aansluitend lezing
16, za 13.15 Kikkers/kwakbollen
30, za 9.00 Werkgroep natuur
november
7, zo 9.30 Wandelen Chaam
14, zo 9.30 Wandelen Baarle
19, vr 20.00 Lezing “de landgoederen ten zuiden
van Breda”
20, za 13.15 Kikkers/kwakbollen
27, za 9.00 Werkgroep natuur
december
5, zo 9.30 Wandelen Chaam
12, zo 9.30 Wandelen Baarle
10, vr 20.00 Lezing “licht in de
natuur”
18, za 9.00 Kikkers/kwakbollen

Voorzitter Dhr. Jan Hendrikx leidt de voorlichting in.
Rechts: Johan Schaerlaeckens en Will Woestenberg namens Natuur en Landschap.

januari ‘05
2, zo 9.30 Wandelen Chaam
9, zo 9.30 Wandelen Baarle
14, vr 20.00 Nieuwjaarsbijeenkomst
29, za 9.00 Werkgroep natuur
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tatie van dit plan is het cruciale moment in de lange procedure van de
Landinrichting.

plaats met de Reconstructiecommissie de Baronie om beide plannen goed te stroomlijnen.

Veel uitgangspunten
De commissie moest bij de toedeling van gronden met veel zaken
rekening houden:
De Randvoorwaardenkaart:
Alle toedelingen van gronden moeten zich afspelen binnen het plan
van wegen en waterlopen;
Landschapselementen zoals
houtwallen, solitaire bomen of
boomgroepen en cultuurhistorische
waarden. Enkele jaren geleden
heeft de commissie de moeite genomen alle beplantingen te inventariseren. De kwaliteit van elk beplantingselement is toen in een cijfer
vastgelegd. Voor de cultuurhistorische elementen heeft een cultuurhistorisch onderzoek (dr. Karel
Leenders) plaatsgevonden. Dit alles
is vastgelegd in de zogenaamde
‘Vaste Grenzenkaart’;
De Ecologische Hoofdstructuur
(EHS): In onze ruilverkaveling ligt
1077 ha reservaatsgebied en 32 ha
natuurontwikkelingsgebied. De
commissie heeft getracht de reservaatsgronden zo veel mogelijk vrij
te maken en te clusteren;
Tenslotte moest de commissie
rekening houden met allerlei maatschappelijke wensen en afspraken.
Er worden bijvoorbeeld fiets- en
wandelpaden aangelegd (recreatie), is rekening gehouden met het
tracé van de toekomstige rondweg
rond Baarle-Nassau (planologie) en
zijn er maatregelen genomen ten
behoeve van waterkwaliteit en waterkwantiteit (water-beheer). Tenslotte vond er regelmatig overleg

De praktijk
U begrijpt dat onze opdracht wel
duidelijk was, maar zeker niet gemakkelijk. In totaal zijn er maar
liefst 97 bijeenkomsten van een halve dag nodig geweest om het
plaatje rond te krijgen. De bijeenkomsten vonden plaats in het gebouw van het Kadaster in Eindhoven. Bij de besprekingen waren
aanwezig de 4 agrarische leden, 1
lid van natuur en landschap, 1 of 2
vertegenwoordigers van het Kadaster, 1 of 2 vertegenwoordigers van
de Dienst Landelijk Gebied en 1
vertegenwoordiger van Waterschap
Mark en Weerijs. Door de ultramoderne digitale hulpmiddelen konden
we heel gericht en effectief werken.
Eventueel konden we ook terugvallen op luchtfoto’s.

...in totaal zijn er maar
liefst 97 bijeenkomsten van
een halve dag nodig geweest om het plaatje rond te
krijgen...

De individuele toedeling
Essentieel onderdeel van het Plan
van Toedeling is natuurlijk de nieuwe toewijzing van gronden aan de
individuele grondeigenaren. Uitgangspunt is dat elke boer er in
principe op vooruit moet gaan (in
ieder geval niet op achteruit). Hierbij is natuurlijk rekening gehouden
met de wensen die de grondeigenaren tijdens de wenszitting uitgebracht hebben. Het streven was om
te komen tot een zo optimaal mogelijk toegedeelde huiskavel met zo
weinig mogelijk veldkavels. Daarbij horen natuurlijk een goede ontsluiting en ontwatering.
Reservaatsgronden en verbindingszones
Een hele kluif was natuurlijk het
vrijmaken van de reservaatsgronden
binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Omdat de commissie nogal
wat gronden tot haar beschikking
had, is dit voor een belangrijk deel
(85%) gelukt.
In totaal zijn 1000 ha landbouw-

...in totaal zijn 1000 ha landbouwgronden toegedeeld aan
natuur en landschap...
gronden toegedeeld aan natuur en
landschap: 855 ha voor reservaatsgebieden en ecologische verbindingszones, 138 ha voor het landschapsplan en 7 ha voor retentie.
Dit is 12% van de totale cultuurgrond (= 8200 ha). Ongeveer de
helft hiervan was in het verleden al
door de commissie verworven en
ingericht. De reservaatsgronden zijn
of worden toegewezen aan de natuurbeherende instanties (in ons gebied Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten).
Een apart probleem waren de EHSverbindingszones langs de Chaamse
Beken. In een vroeg stadium heeft
de commissie hiervoor aandacht
gevraagd bij de provincie. De reservaatsstroken waren door de overheid als wiskundige lijnen evenwijdig langs beken dwars door velden/of huiskavels getrokken. Natuurlijk corresponderen deze lijnen niet
met de landbouwkundige en natuurwaarden ter plaatse.
Verder speelde de huiskavelproblematiek. De commissie vroeg en
kreeg toestemming van de provincie om flexibel en creatief met deze
grenzen om te gaan. Een voordeel
bij de belangenafweging is dat de
voor de landbouw minst belangrijke
gronden voor de natuur vaak het
belangrijkst zijn. Hier kwamen dan
ook de grotere ‘stepping stones’ te
liggen. Waar de huiskavel problematiek speelde, werden de reservaatstroken versmald tot 5 of 10
meter. Na diverse veldbezoeken en
de nodige discussies kwamen we
ook in deze complexe materie tot
een plaatje waar iedereen mee kon
leven. We zijn er eigenlijk best trots
op dat het ons gelukt is de stroken
dusdanig weg te leggen dat de huiskavels ontzien worden terwijl de
stroken toch voldoen aan hun eco-
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logische doelstelling. Met slechts
enkele kleine wijzigingen vond onze toedeling ook waardering bij de
Brabantse Milieufederatie, Waterschap Mark en Weerijs, het Hoogheemraadschap (inmiddels samengevoegd tot Brabantse Delta),
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Onze EHS-wijzigingsvoorstellen werden vervolgens namens al deze partijen voorgelegd
aan de provincie die te kennen heeft
gegeven in principe akkoord te kunnen gaan met de door ons voorgestelde wijzigingen. Mogelijk zijn er
nog kleine aanpassingen nodig als
gevolg van de bezwarenbehandeling. Pas als die aanpassingen zijn
doorgevoerd zal de provincie haar
definitieve goedkeuring geven aan
de door de commissie voorgestelde
EHS-wijzigingen.
Belangrijkste gebieden
Tijdens de voorlichtingsavond werd
nader ingegaan op de inrichtingsen beheeraspecten van de belangrijkste natuurgebieden (van noord
naar zuid):
Het Zwart Laag: Doelstelling is
een open, voedselarm gebied met
plas/dras gronden. De Valkenburgse Loop krijgt een nieuw, slinge-
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rend tracé. De aanwezige stuwen in
de beek worden verwijderd. Van de
bovengrond wordt zo’n 4 ha afgegraven voor verschraling. Gezien
het moerassige karakter streven we
ter plaatse naar een wolliger bosrand van belang voor vlinders en
zoogdieren. Als gevolg van de door
Staatsbosbeheer genomen retentiemaatregelen in de Staatsbossen bedraagt de reductie van afvoerwater
reeds 70%.
Het Broek: Door het Broek stromen drie van de Chaamse Beken:
De Laag Heiveltse Beek, de Heikantse Beek en de Broekse Beek.
Het Broek is dan ook een natte natuurparel. De belangrijke natuurwaarden van het Broek werden
door de commissie al in een vroeg
stadium ingezien. In 1998 werden
in de EHS bij voorrang tientallen ha
landbouwgronden verworven en
ingericht waarbij de nadruk lag op
het afgraven van voedselrijke bovengronden, het herstel van historische houtwallen en het aanleggen
van plas/dras situaties. Door de
grondruil kreeg Waterschap Mark
en Weerijs verder de mogelijkheid
om een deel van de Laag Heiveltse
Beek zijn oude meanderende loop
terug te geven. Van de Heikantse

het Broek met enkele van de Chaamse beken
Bestaand reservaat
Te realiseren reservaat

Beek werden de taluds verflauwd.
Bij de nog uit te voeren inrichtingswerkzaamheden zal samen met Natuurmonumenten onderzocht worden waar de bovengrond nog afgegraven moet worden, zullen houtwallen op historische kavelgrenzen
aangelegd worden en plas/dras situaties gecreëerd worden door bijvoorbeeld bestaande greppels creatief te vergraven.
De Chaamse Beken: In totaal
wordt ca. 20 km beek ingericht. De
beken krijgen voor een deel een
nieuw slingerend tracé (3.7 km). In
de EHS-vlakken wordt de drainage
onklaar gemaakt. Op een aantal
plaatsen worden de beken voorzien
van plas/dras banketten met een- of
tweezijdige beekbegeleidende beplanting (10 km). Waar nodig wordt
in de begeleidende EHS-strook de
kleinschaligheid versterkt of hersteld. Het beektraject wordt op veel
plaatsen verondiept waarbij de oevers onder flauw talud afgegraven
worden (4 km). Er worden stuwen

...er worden stuwen verwijderd waardoor vismigratie
weer mogelijk wordt...
verwijderd waardoor vismigratie
weer mogelijk wordt. In grotere
‘stepping stones’ komen een aantal
grote, oppervlakkige poelen. Ter
bevordering van verschraling en
vernatting zal op sommige plaatsen
de voedselrijke bovengrond verwijderd worden. In het Chaamse Bekengebied worden een aantal voormalige vennen in hun oude glorie
hersteld waaronder het Nonnenven,
het Katteven, het Flaasven en het
Dennegoorven. De duikers in bijvoorbeeld de Meerlese weg, de Ulicotense weg, de Snijderse weg vormen barrières voor faunamigratie.
Er zal een onderzoek plaatsvinden
naar de wenselijkheid om deze
knelpunten voor faunapassage op te
heffen. Al deze maatregelen hebben
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tot gevolg dat de waterkwaliteit verbetert, de migratiemogelijkheden
van vis en overige macrofauna toeneemt, de ecologische verbindingsfunctie van de beken sterk verbetert, de waterstroming in drogere
tijden wordt vergroot en dat piekafvoeren bij hevige regenval met gemiddeld 20% worden gereduceerd.
Belangrijk hierbij is dat de afvoer
en de vereiste drooglegging voor
landbouwgronden gewaarborgd
blijven.
De Bleeke Heide: In samenwerking met Waterschap Mark en
Weerijs, Staatsbosbeheer heeft de

inrichting waren spectaculair. Zo is
het aantal broedpaartjes van de
grutto gestegen van 2 tot meer dan
20. Verder hebben zich in het ingerichte deel een aantal soorten van
de rode lijst als broedvogel gevestigd zoals tureluur (2 paar), zomertaling (2 paar), dodaars (1 paar),
geoorde fuut (3 paar). Het gebied
heeft tijdens de trek een enorme
aantrekkingskracht op vele soorten
steltlopers (o.a. kemphaan en watersnip) maar ook andere vogels
(zwarte stern, slechtvalk etc.) Verder fungeert het gebied sinds de inrichting als slaapplaats voor zo’n

Bleeke Heide
Strijbeekse beek
Bestaand
reservaat
Te realiseren
reservaat

Landinrichtingscommissie (net als
bij het Broek) een deel van de
Bleeke Heide in 1998 voortijdig
verworven en ingericht. Volgens
het normale traject zou inrichting en
verwerving pas in 2006/2207 kunnen plaatsvinden. Dat o.a. de grutto
zich zo lang als broedvogel zou
kunnen handhaven, was onwaarschijnlijk. De gevolgen van deze

...de gevolgen van deze inrichting waren spectaculair.
Zo is het aantal broedpaartjes van de grutto gestegen
van 2 tot meer dan 20...

3000 toendra rietganzen (november
tot en met februari) en 2000 regenwulpen (april/mei). Inventarisaties
door de weidevogelgroep AlphenChaam leerde dat een belangrijk
deel van de weidevogels broedt in
het toekomstige reservaatgebied ten
zuiden van het huidige reservaat.
Samen met Staatsbosbeheer zal het
totale reservaatgebied van de
Bleeke Heide ontwikkeld worden
als weidevogelgebied, passend in
het op te stellen weidevogelbeschermingsplan van de provincie.
In dit weidevogelbeschermingsplan
komt de Bleeke Heide terug als belangrijk gebied voor weidevogels.
In samenwerking met de Recon-

structiecommissie en de ZLTO is
inmiddels het project “Weidevogels
rond de Bleeke Heide” opgestart
waarbij gestreefd wordt naar agrarisch natuurbeheer op vrijwillige
basis.
Strijbeekse Beek: Deze beek
heeft over de gehele lengte de functie waternatuur en stroomafwaarts
van de Ulicotense weg tevens de
functies viswater en natte natuurparel. Op dit moment draineert de
diep ingesneden beek in sterke mate
het ondiepe grondwater en allerlei
kwelstromen. Daarom wordt voorgesteld om vanaf de Ulicotense weg
tot 200 meter voor de instroom van
de Nonnenvenloop een nieuw slingerend tracé aan te leggen met een
kleiner en ondieper profiel met binnen- en buitenbochten. In de EHSvlakken zullen aanwezige drainages
onklaar gemaakt worden. De duikers in de Meerlese weg, Ulicotense
weg, Oude Bredase baan en Baarlese weg vormen barrières voor faunamigratie. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan. De commissie hecht er waarde aan dat, ter
hoogte van de Bleeke Heide, de
openheid behouden en versterkt
wordt ten dienste van de weidevogels. Elders zullen de beekdalflanken geaccentueerd worden door
aanplant van boomsingels en beekdalbegeleidende beplanting. Net
zoals in de Kleine Maaien zullen
natte moerassige laagtes hersteld
worden. De laatste 200 meter van
het Groot Vergoor (een zijbeek van
de Strijbeekse Beek) wordt gedempt en krijgt een nieuw slingerend tracé door een te vernatten
moerassige laagte. Ten zuiden van
de Strijbeekse Beek zullen het Nonnenven en het Poetjesven in oude
staat hersteld worden. Deze gebieden vormen een belangrijke ecologische verbindingszone met de Withagen.
De Withagen en de EHS-strook
naar het Merkske: de Withagen is
bijna geheel gerealiseerd kunnen
worden. Behalve naar herstel van
dit authentieke landschap wordt ook
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gestreefd naar versterking van het
kleinschalige landschap rond de
Poolsheining als oostelijke uitloper
van de Withagen. Verder vond denatuurgeleding de realisering van
een ecologische verbindingszone
tussen de Withagen en het Merkske
(de Kromme Hoek) heel wezenlijk.
Via deze verbindingszone wordt
immers een link gelegd tussen het
Merkske, via de Withagen (Poetjesven, Diepven) naar de Bleeke Heide
en de Strijbeekse Beek en van daaruit naar de Landgoederen en de
Staatsbossen. Het probleem was dat
de oorspronkelijke geplande verbindingszone dwars door een aantal
huiskavels liep en daardoor nier realiseerbaar was. Met toestemming
van de provincie heeft de Landinrichtingscommissie de strook geprojecteerd tegen de grens van België. De strook bestaat uit een 50 tot
100 meter brede natuurzone met
een totale oppervlakte van ruim 12
ha. In de strook komen o.a. 5 langgerekte poelen met een oppervlakte
van 0.3 ha te liggen.
Het Merkske: Het Merkske is
het belangrijkste natuurgebied in
het Landinrichtingsgebied, zelfs
van internationale betekenis. Het
gebied is zó belangrijk dat de
Dienst Landelijk Gebied voor het
inrichtingsplan een werkgroep in
het leven heeft geroepen waarin de
commissie samenwerkt met de afdeling Natuur van Aminal (België),
de Vlaamse Landmaatschappij, de
provincie, het Hoogheemraadschap,
Waterschap Mark en Weerijs,
Staatsbosbeheer en de natuurvereniging Mark en Leij. De leidraad van

...in het inrichtingsplan van
’t Merkske staat herstel van
het watersysteem centraal
maar tevens is er veel aandacht voor de cultuurhistorie om zo de identiteit van
het gebied te herstellen...
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Van de
voorzitter

D

boomkikker: een van de doelsoorten in het Merkske

Merkske oost
Bestaand reservaat
Te realiseren reservaat

het inrichtingsplan was de door
Staatsbosbeheer opgestelde gebiedsvisie: “Van moesdistel tot
boomkikker.” In het inrichtingsplan
van ’t Merkske staat herstel van het
watersysteem centraal maar tevens
is er veel aandacht voor de cultuurhistorie om zo de identiteit van het
gebied te herstellen. Het voert te ver
om alle inrichtingsfacetten van het
Merkske in dit artikel te beschrijven. We verwijzen naar het
“Inrichtingsplan het Merkske” van
de Dienst Landelijk Gebied.
Randvoorwaarden
Er zijn nog wel enkele randvoorwaarden voordat alle plannen een
definitieve status krijgen:
Zijn er voldoende afzetmogelijkheden voor de te vergraven grond
en zijn alle vergravingen technisch
uitvoerbaar in verband met de
grondkwaliteit van de grond (veen
en leem);
De bezwarenbehandeling van het
Plan van Toedeling heeft mogelijk
nog gevolgen voor het definitieve
eindplaatje;
Bij de uitvoering van de plannen
zal rekening gehouden moeten worden met cultuurhistorische en archeologische waarden.

Het vervolgtraject
De Landinrichtingscommissie gaat
nu eerst samen met het Kadaster
enkele maanden de ingekomen bezwaren bestuderen. Waarschijnlijk
kan dan begin volgend jaar begonnen worden met het individueel behandelen van de bezwaarschriften.
De ervaring in andere projecten
leert dat dit ongeveer 1,5 tot 2 jaar
in beslag neemt. Naar verwachting
staat het Plan van Toedeling dan
vast in januari 2007, waarna er met
de werkzaamheden begonnen kan
worden. Doordat de Landinrichtingscommissie besloten heeft om
de bezwaren geclusterd te behandelen, zou het kunnen zijn dat er misschien eerder dan januari 2007 gewerkt kan worden. Dan moeten wel
de nodige vergunningen rond zijn,
ook in relatie tot de nog niet in te
richten clusters.
Tot slot
Tijdens deze voorlichtingsavond
stonden uiteraard de natuur- en
landschapsaspecten centraal. Er waren nog 4 andere voorlichtingsavonden die vooral bedoeld waren voor
de individuele grondeigenaren. Bij
deze avonden werd uitleg gegeven
over het kortingspercentage, de verrekenfactor, over- en onderbede-

ling, de bezwarenprocedure en de
akte van toedeling. Op alle avonden
werd benadrukt dat dit een plan is
van de totale commissie. Alle leden
van de commissie staan achter dit
plan. We hebben ons uiterste best
gedaan om de uitgangspositie voor
zowel landbouw als natuur en landschap structureel en duurzaam te
verbeteren. We vertegenwoordigen
immers allemaal een achterban die
we moeten kunnen uitleggen hoe
we tot dit nieuwe plaatje gekomen
zijn.

...op alle avonden werd
benadrukt dat dit een
plan is van de totale
commissie. Alle leden
van de commissie staan
achter dit plan...

Bronvermelding:
Cultuur-Historisch overzicht van
het ruilverkavelingsgebied "BaarleNassau" van dr. K. Leenders
Beekherstelplan Groote of Roode
beek van Waterschap Mark en
Weerijs

Van Moesdistel tot Boomkikker
van Staatsbosbeheer
Inrichtingsplan Chaamse Beken
en Strijbeekse Beek van de Dienst
Landelijk Gebied
Inrichtinsplan Het Merkske van
de Dienst Landelijk Gebied
Inrichtings- en beheerplan ecologische verbindingszones en landschapselelmenten in het Landinrichtinsproject "Baarle-Nassau”
van Ecologisch adviesbureau Cools
Een gedetailleerde archeologische advieskaart voor het ruilverkavelingsgebied “Baarle-Nassau”
van RAAP 2000
Johan Schaerlaeckens
met dank aan:
Aad Groenewegen,
Tineke ter Heerdt
van de Dienst Landelijk Gebied.

at onze gemeente niet zo veel
op heeft met natuur en landschap, is in het verleden meermalen
gebleken. Zo werden bermen met
jonge aanplant meerdere jaren rücksichtslos geklepeld. Telkens werd er
beterschap beloofd als wij hen daar
op aanspraken, maar het gebeurde
het volgende jaar gewoon weer opnieuw. Ook dit jaar is het weer raak.
In de Heistraat, het zandpad door de
Strijbeekse Heide dat Chaam met
Ulvenhout verbindt, is de jonge aanplant langs het pad ernstig beschadigd. De uitgevoerde werkzaamheden zijn letterlijk tot tegen de kwetsbare stammetjes van de jonge aanplant uitgevoerd. Ik kan mij niet
voorstellen dat een aannemer dit
doet als hij daartoe geen opdracht
heeft gekregen. Dat het mogelijk
toch beleid is, blijkt wel uit de
nieuwste bezuinigingsvoorstellen
van het college. Het ecologische beheer van een flink aantal bermen zal
worden teruggedraaid uit kostenoverwegingen, een besparing(?) van
liefst € 3.000,-. Maar nog twee of
drie jaar doorgaan met ecologisch
beheer levert jaarlijks flinke besparingen op en resulteert bovendien in
bloemrijke bermen waarlangs mensen graag fietsen en wandelen.
Voor een gemeente die zegt een
mooi en groen buitengebied voor te
staan vanwege de toeristische aantrekkelijkheid, zou ecologisch bermbeheer een must moeten zijn. Het
voorstel getuigt van korte termijnpolitiek: Directe besparingen, hoe marginaal ook, gaan voor. Duurzame
effecten wegen blijkbaar niet mee.
Onze hoop is wederom gevestigd op
de raadsleden. Als zij dat willen
gaan deze collegevoorstellen niet
door en wordt het ecologisch bermbeheer gewoon voortgezet.
Will Woestenberg
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Op pad met
Staatsbosbeheer & Natuurmonumenten

Kikkers bouwen een insectenhotel

M

et de jeugdgroep “Kikkers”
hebben we zaterdag 15 mei
een insectenhotel gebouwd aan de
Kerkdreef. Het is nog niet helemaal af, maar er kunnen al bezoekers komen. Wie dan allemaal? Ik
heb er kort een aantal op een rijtje
gezet.
Bezoekers
Allerlei alleen en in kleine groepjes
levende bijen en wespen bezoeken
een insectenhotel. Ze hebben vaak
heel mooie namen. En van deze bijen en wespen hoef je niet bang te
zijn, ze zullen je niet steken, de
meeste kunnen dat niet eens. We
zullen je iets meer vertellen over
een paar bezoekers.
Metselbijen
Deze behaarde bijtjes maken hun
nestjes in de gangetjes in hout of in
stengels. In een klein kamertje van
een gang
wordt een
ei gelegd
en nectar
en
stuifmeel achmetselbijtergelaten
als
eten
voor de larve. Dan wordt het kamertje met een gemetseld tussenwandje
afgesloten. Vaak zitten in een gang
meerdere kamertjes.
Behangersbijen
Deze bijen zijn te herkennen aan de
haren aan de onderkant van het lijf.
Dit noemen ze een zogenaamde
buikschuiver! Behangersbijen bouwen ook kleine kamertjes waarin ze
hun ei en het
voedsel voor
de larven achterlaten, maar
ze sluiten de
kamertjes af
behangersbijtje
met een stuk-

je heel kunstig uitgeknipt blad, vandaar behangers.
Ook in zand vind je behangersbijen
Zandbijtjes
De naam verklapt al dat ze in zand
hun nestjes maken. Deze zandbijtjes
zijn sterk behaard en doen een
beetje denken aan slanke lange
hommels. Ze
graven
de
nestjes zelf
en soms maken meerdere vrouwtjes
gebruik van
dezelfde
zandbijtje
gang. In de
nestjes worden stuifmeel en nectar
achtergelaten voor de larven.
Graafwespen en spinnendoders
Vaak zijn deze slanke wespen zwart
en rood gekleurd. Ze graven holletjes in zand en gebruiken ook oude
gangetjes en rietstengels. Als voedsel voor de larven nemen ze verdoofde prooien mee in de
nesten. Als de
larve dan uit
spinnendoder
het ei komt is
het
voedsel
nog vers! Een bijenwolf is een bekende graafwesp, die zoals de naam
al verklapt, honingbijen vangt.

eitje of de gastheer larve opgegeten. De paarsgroen glimmende
gewone
goudwesp herken je goudwesp
onmiddellijk op een houtblok.
Ook andere bezoekers
Tussen de tegels onder in het hotel
komen misschien hommels en overwinterende vlinders een plaatsje
zoeken. Naast insecten komen er
ongetwijfeld ook andere bezoekers
in ons hotel, zoals spinnetjes, pissebedden en duizendpoten. Onderin
misschien een egeltje
Zelf een insectenhotel bouwen?
Dat is heel gemakkelijk. Met hard
hout en een boormachine kom je al
heel ver. Gaatjes boren en in de zon
ophangen, succes verzekerd! Ben je
wat creatiever dan kun je op Internet met het trefwoord “insectenhotel” genoeg voorbeelden vinden.
Veel plezier.
Karin van Dueren

Maar ook: Krakers!!
Koekoeksbijen leggen net als de vogel hun eitjes in het nest van een
ander. Daarbij profiteren de uitgekomen larven van het voedsel wat
de pleegmoeder in het nest heeft
verzameld.
Goudwespen
Mooi gekleurde kleine wespen die
net als koekoekbijen hun eitje in het
nest van een ander achterlaten en als
de larve uitkomt wordt het gastheer

ons luxe insectenhotel
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oen we afgelopen najaar de
afspraak voor de jaarlijkse
fietsdag met Staatsbosbeheer
(SBB) maakten, konden we niet
bevroeden dat die dag, zaterdag 12
juni, perfect gepland zou zijn. De
avond tevoren immers had Johan
Schaerlaeckens namens de Landinrichtingscommissie BaarleNassau/Chaam het Plan van Toedeling gepresenteerd bij café/
restaurant Bellevue.
Plannen voor natuur en landschap
Op deze avond, speciaal voor Mark
en Leij en de mensen van heemkunde- en natuurverenigingen werd niet
het gehele plan gepresenteerd, maar
speciaal die onderdelen die betrekking hebben op plannen voor natuur
en landschap.
Hieronder verstaan we in het kader
van de landinrichting o.a. de reservaatsgebieden, de landschapselementen en de beken in het landinrichtingsgebied. Omdat ook Natuurmonumenten (NM) in het kader van
de landinrichting gronden krijgt
toegewezen in ons gebied, hadden
we ook hen uitgenodigd voor de
fietstocht.
En zo meldden zich op zaterdagochtend 12 juni om 09.00 uur
Edwin van Meel en André Muller
van SBB, Hans Hofland van NM,
de leden van de werkgroep externe
contacten van M&L en drie belangstellende leden compleet met fiets
bij Bellevue om gezamenlijk het
veld in te gaan.
Het Broek
Na eerst een kopje koffie te hebben
gedronken bij Victor, togen we samen naar de eerste stopplaats, natuurgebied het Broek. Een groot gedeelte van dit gebied is enkele jaren

terug al ingericht, omdat
de commissie
gronden had
vrijgemaakt
via een plan
tijdelijk
gebruik. Het huidige
gebied
ontwikkelt
zich
enorm
mooi en straalt
een zekere rust
uit. Hier broeden rode lijstsoorten
als
nachtegaal en blauwborst en vele
andere soorten. In de poelen vinden
we verschillende soorten salamanders en kikkers en langs de mooi
meanderende beek treffen we in de
zomer flinke aantallen bosbeek- en
weidebeekjuffers aan. In een niet
voor publiek toegankelijk gedeelte
plas-drasgebied worden zeer veel
mooie plantensoorten aangetroffen.
Hier worden ook regelmatig watersnippen en bokjes waargenomen en
in het voorjaar broeden hier verschillende koppels kieviten. Vanuit
de naastgelegen landgoederen jagen
verschillende roofvogels in het gebied. Waarnemingen van de zeldzame boomvalk en wespendief zijn
hier heel gewoon. Onder leiding
van de beheerder, Hans Hofland,
werd er druk gediscussieerd over de
huidige inrichting en de gewenste
inrichting van de gronden die aan
dit reservaat zullen worden toegevoegd. Tijdens deze en latere discussies bleek ook dat er best verschillen van inzicht bestaan tussen
de verschillende natuurbeherende
instanties. Ook de mensen van
M&L, met inrichtingsspecialist Jeroen Stoutjesdijk voorop, gaven
hun visie op de toekomstige inrich-

ting van “het Broek”.
Strijbeekse Heide
Na een mooie fietstocht door de
landgoederen Valkenberg en
Hondsdonk kwamen we aan in de
Heistraat, de mooie brede zandpad
die langs de Strijbeekse Heide
loopt. Het speciale van dit gebied is
dat zowel SBB als NM hier gronden in beheer hebben. Bovendien
bezit de gemeente Alphen-Chaam
ook nog een stukje van dit natuurgebied. Op de Strijbeekse Heide
wordt regelmatig de hazelworm
aangetroffen en bij verschillende
poelen en vennen groeit het zeldzame klokjesgentiaan. Allereerst werden een aantal weilandjes aangedaan die nu al bij NM in beheer
zijn. Ook nu weer discussie over
het beheer zoals dat nu wordt gevoerd en de veranderingen die daarin mogelijk en wenselijk zijn. Terugfietsend richting Chaam werd er
uitgebreid stilgestaan bij een gebiedje dat bekend staat als de
Hondsdonkse Heide, maar dat grotendeels verbost is. Iedereen was
het er over eens dat openzetten van
dit gebied een enorme verrijking
zou geven. De Hondsdonkse Heide
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is eigendom van de familie Prisse.
In de nabije toekomst zullen we
proberen om samen met de familie
Prisse de mogelijkheid te bekijken
om dit van oorsprong natte heidegebied opnieuw als zodanig in te richten. Daarna ging het verder over de
inrichting van de landbouwpercelen
die na de herinrichting zullen worden toegewezen aan NM. Met name
de aanwezigheid van houtwallen en
singels leverde heftige gespreksstof
op. Wat te denken van de vraag of
iets een in het verleden gemaakte
fout is of dat er sprake is van gewijzigd inzicht waardoor een eerder
genomen maatregel moet worden
teruggedraaid. Dat ondanks de
soms heel verschillende inzichten
de verstandhouding optimaal bleef
bleek wel uit de ‘verspreking’ van
Hans Hofland die sprak over de
goede samenwerking met ‘Mark en
Wij’.
Uitsmijtertje met koffie
Toen de magen begonnen te knorren werd Victor gebeld om door te
geven hoeveel mensen gebruik wilden maken van de lunch. Ondanks
een groot feest dat hij die dag moest
verzorgen was Victor toch bereid
om voor ons een lekkere uitsmijter
klaar te maken. Onder het genot
van een lekker bakkie koffie werd
de ochtendsessie afgesloten waarna
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een aantal mensen al huiswaarts keerden.
Bleeke Heide
Samen met de mensen van
Staatsbosbeheer gingen de
leden van de externe werkgroep ’s middags nog naar
het mooiste weidevogelgebied in de verre omtrek. De
natuurwaarde van dit gebied is inmiddels wijd en
zijd bekend. De gruttopopulatie groeit hier, tegen de
landelijke trend in, gestaag.
Ook kievit, scholekster en
wulp worden in mooie aantallen broedend aangetroffen. Rond de vennen broeden zeldzame soorten als
geoorde fuut en zomertaling. Ook dit reservaat zal in het kader van de landinrichting behoorlijk
worden uitgebreid. Van het gebied
tussen het huidige reservaat en de
Strijbeekse beek zal een groot gedeelte worden omgevormd tot reservaat en in beheer komen bij
SBB. Het was dit beheer dat aanleiding gaf om het gebied in te gaan
en om te kijken welk gedeelte geschikt was voor botanisch beheer en
welk gedeelte gereserveerd zou
moeten worden voor de weidevogels. De mensen van SBB en M&L
kwamen er samen snel uit, er lag
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een mooie natuurlijke scheidslijn
die de overgang zou kunnen markeren. Dat deze afspraak later nog
veel stof zou doen opwaaien wil ik
u nu graag onthouden omdat ook dit
probleem mogelijk wordt opgelost.
Omdat er onvoldoende tijd over
was om nog andere gebieden te bezoeken werd besloten om de fietsdag te beëindigen. Een afsluitende
borrel zat er helaas niet in omdat de
horecagelegenheden die we daarvoor op het oog hadden gesloten
waren.
Werkgroep Externe Contacten
Will Woestenberg

&

&

e fietstocht van Mark en Leij
werd dit jaar georganiseerd
door Guus van Roozendaal en had
als thema meegekregen: TUSSEN
STAD EN LAND. De tocht ging
langs mooie plekjes tussen stad en
land, plekjes waar we zuinig op
moeten zijn, omdat zij juist door
hun ligging uniek zijn. Er was
aandacht voor plaatsen waar een
duidelijk spanningsveld aanwezig
is tussen natuur, recreatie en verstedelijking. Ook kwamen een paar
Mark & Leij-projecten onder de
aandacht. De tocht was ongeveer
45 km lang, niet te lang dus en voldoende tijd om zo nu en dan eens
stil te staan bij een aantal opmerkelijke punten. Met een flesje water om de ergste dorst te lessen
werd in drie groepen van 10 à 15
personen met de voorrijders Wim
Cornelissen, Guus Degenaar en
Guus van Roozendaal gestart.
Kerkdreef te Chaam
Als eerste werd het reservaatje
Kerkdreef aangedaan, dat in 2001
door Natuurmonumenten in beheer
aan Mark en Leij is overgedragen.
In het natuurreservaatje bevinden
zich twee poelen en diverse houtwallen. Het weidegebiedje wordt
extensief begraasd. Mark en Leij
mag zelf de inrichting bepalen en

inmiddels zijn tijdens een aantal
werkdagen de poelen vrijgezet, zijn
nestkasten opgehangen, is een
nieuw hek geplaatst en is door de
jeugdgroep in het kader van nestgelegenheid een insectenflat gebouwd.
Buitenveld (Nieuwe Maastrichtsebaan) te Gilze
Vanaf de weg was de oude poort
van het munitieopslagterrein zien.
Op dit moment zijn de gebouwen
op het terrein gekraakt en is er een
overduidelijke verloedering van het
terrein zichtbaar. In de Structuurvisie Plus van de gemeente Gilze en
Rijen is dit gebied aangewezen
voor Recreatie en Sport. Mark en
Leij vindt dat recreatie in de directe
nabijheid van het reservaatsgebied
van Staatsbosbeheer (aan de rechterzijde van de Nieuwe Maastrichtsebaan) eigenlijk niet zou moeten
kunnen plaatsvinden. Staatsbosbeheer heeft mogelijk ook interesse of
plannen met het gebied.
Skyline van Tilburg
Vanaf de oostzijde van Gilze kun je
de skyline van Tilburg zien. Tilburg, dat van huis uit slechts bestaat
uit een aaneengroeiing van kleine
woonkernen heeft door de opkomende industrie een enorme stad tot
gevolg gehad. Op
dit moment is Tilburg een stad die
verandert. Aan de
buitenzijde van de
stad ontstaan enorme woonwijken (De
Reeshof zal na gereedkomen
ca.
26.000 huishoudens
omvatten). In de
binnenstad worden
de oude industriële
locaties gesaneerd
en de leeggekomen

plekken worden creatief ingevuld.
En dat deze creatieve invulling ook
zijn invloed heeft op de landelijke
omgeving is vanaf dit punt zeer
goed merkbaar: De woontoren van
Westpoint is nadrukkelijk aanwezig, hetgeen bij menigeen een negatieve invloed heeft op de beleving
van het landelijke gebied.
Klein Zwitserland te Gilze
Hier ligt een prachtige visvijver.
Vroeger deed de visvijver dienst als
natuurbad, maar door de steeds
strenger wordende eisen voor
zwemwater verloor het water deze
functie. De visvijver en de bosrijke
omgeving heeft voor menig Gilzenaar een grote waarde. Op dit moment heeft de gemeente reeds verregaande afspraken gemaakt over de
verkoop van dit gebied aan Van der
Valk, die het gebied in beheer wil
hebben, omdat het een doorn in het
oog is in verband met hangjongeren
en afvaldumping. Tevens wil het
concern het gebied gebruiken voor
recreatieve bedrijfsuitjes. De gemeente heeft gemeend aan de zuidzijde van de A58 het verlies te kunnen compenseren. Hier is Water aan
de Warande gemaakt, een zandafgraving, waar het water zo diep is,
dat het water in het voorjaar onvoldoende kan opwarmen en waardoor
het voor amfibieën eigenlijk geen
compensatiegebied is. Tevens is het
natuurlijk veel te moeilijk voor de
meeste dieren om het nieuwe gebied te bereiken omdat de drukke
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A58 hierbij een belangrijke barrière
is.
Op 1 juli jongstleden werd er door
Kern ’75 een discussieavond georganiseerd, waarin is gebleken dat er
diverse groeperingen zijn die van
het terrein gebruik willen blijven
maken. Uit de discussies, die gevoerd zijn is gebleken dat nog niet
alle opties door de gemeente en
Van der Valk zijn bekeken en dat
de wensen van alle betrokken groeperingen dichter bij elkaar lagen
dan tot op heden werd aangenomen.
Surae te Dorst
De lunch werd halverwege de tocht
genuttigd op een bankje dichtbij
Surae. De sfeer zat er inmiddels
goed in.
Sinds mensenheugenis lagen op deze plaats heidevelden, zandverstuivingen, landbouwgronden en stukjes bos. Eens was dit gebied eigendom van Prins Frederik der Nederlanden. Hij schonk het in 1848 aan
de Staat. Na zijn oprichting in 1899
kreeg Staatsbosbeheer de opdracht
de ‘woeste gronden’ productief te
maken door het aanplanten van bos.
Sinds het begin van deze eeuw is
dan ook systematisch gewerkt aan
de aanplant van wat nu de boswachterij Dorst heet. We hebben hier dus
te doen met betrekkelijk jong bos,
maar het resultaat mag al best gezien worden! Het hele bosgebied
was meer dan een eeuw geleden één
grote zandvlakte. Door al te veel
kappen in de late middeleeuwen en
intensieve militaire oefeningen in
de vorige eeuw, was het oorspronkelijke bos verdwenen. Een stukje
dat hieraan nog herinnerd is de
zandverstuiving bij het Cadettenkamp aan de westzijde van de A27.
Toen Staatsbosbeheer de grond
overnam en de militaire oefeningen
naar elders werden verplaatst, kreeg
de beschadigde bodem weer rust.
De grote zandvlakte werd met bomen ingeplant en met de verstuivingen was het gedaan! Helaas vindt er
nu veel erosie plaats door intensief
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kwestie. Wordt vast en zeker vervolgd.

natuurbad ‘Surea’

gebruik door mountainbikers en
trimmers. Een groot deel van de
boswachterij Dorst is sinds 1899
waterwingebied.
Midden in het gebied ligt een groot
meer, dat ontstaan is als gevolg van
de winning van leem voor de steenbakkerijen in Dorst en Rijen. Nu
grazen er Schotse hooglanders en
bokken van het Nederlandse Landgeitenras. Een zeldzame verschijning hier is de Nederlandse of Veluwse landgeit. De bokken zijn geheel langharig en hebben een flinke
kuif op het voorhoofd, de zogenaamde bokkenpruik
Staatsbosbeheer vindt de druk op
het omliggende natuurgebied te
groot. Als het weer goed is en de
toeloop van bezoekers groot, zijn
het parkeren en het verkeer een regelrechte ramp. Het kost dan soms
een uur om de smalle weg naar de
spoorwegovergang in Dorst af te
leggen.
Daarnaast kan het armlastige Oosterhout de kosten van het natuurbad, anderhalve ton per jaar, niet
meer opbrengen. In onderlinge samenspraak hebben de exploitant en
de gemeente Oosterhout afgesproken dat het bad op 1 januari 2006
dicht gaat.
Echter, na de gemeentelijke verkiezingen in 2002 is in het politiek akkoord van het college in Oosterhout
aangegeven dat onderzocht moet
worden of sluiting van Surae kan
worden teruggedraaid. Ook het
standpunt van de gemeente Gilze en
Rijen is, dat Surae moet open blijven en de gemeente Gilze en Rijen
staat wat dat betreft volledig achter
de gemeente Oosterhout in deze

Stortplaats te Bavel
Ook kwamen we langs de voormalige stortplaats te Bavel, nu nog
“slechts” een heuvel, maar wederom een landmerk van de druk die
stedelijke bewoning op het landelijk
gebied heeft uitgeoefend. De stortplaats is in 1994 gesloten en afgewerkt. Thans worden studies verricht naar het gebruik van de stortplaats ten behoeve van woningbouw of recreatie.
Oeverzwaluwen te Bavel
Dat de natuur bezit neemt van hetgeen door de mens wordt achtergelaten was zichtbaar in de nieuwbouwwijk Wolfslaar. De wand die
is ontstaan na het afgraven van een
talud is door talrijke oeverzwaluwen in gebruik genomen om te nestelen.
Milieu Educatief Centrum
Tijd om de dorstige kelen te lessen
was er bij het Milieu Educatief
Centrum te Breda. De doelstelling
van het MEC is om via voorlichting
en het verzorgen van activiteiten op
het gebied van natuur en milieu het
milieubewustzijn van mensen te stimuleren. Primair wordt hierbij de
aandacht gericht op het eigen Milieu Educatief Centrum in combinatie
met de kinderboerderij en natuurtuin als eigentijdse praktisch gerichte leermiddelen.
Het Broek te Chaam
Het laatste stuk van de fietstocht
bracht ons door Het Broek. In sa-
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menwerking met de natuurwerkgroep van Mark en Leij, die jaarlijks
minimaal 1x een werkdag in het gebied heeft, wordt het onderhoud uitgevoerd. Natuurmonumenten heeft
aangegeven dat nu de tijd begint te
komen dat de houtwallen zullen
worden teruggezet. Voor de houtwallen geldt in het algemeen een
onderhoudscyclus van ongeveer 1x
per 5 tot 7 jaar, bij wat achterblijvende groei tot 10 jaar. Voorwaarde
is dat de houtopstanden ongeveer
polsdik moet zijn om bij een volledige terugsnoei te kunnen overleven.
De stamdiameter mag maximaal ongeveer 15 cm bedragen. De aanwezige soorten bepalen de cyclus.
Voor de poelen geldt iets soortgelijks: algemeen wordt gestreefd naar
een goede verdeling van poelen die
volledige zijn dichtgegroeid, poelen
die een oevervegetatie van ca. 60%
en voor 40 % open zijn en poelen
die volledig open zijn, maar maatwerk is op zijn plaats. Het doel van
het beheer is dat een goede variatie
ontstaat.
Indien er leden (of niet-leden) zich
geroepen voelen om aan de natuurwerkdagen ook een steentje bij te
dragen, dan verzoeken wij hen om
zich te melden bij Frank Degenaar.
Bellevue te Chaam
Natuurlijk werd er na de tocht nog
een afzakkertje genomen in onze
vaste Mark en Leij verzamelplaats.
Na enkele drankjes kwamen de verhalen los: over de sfeer, over wie het
snelst was en over koetjes en kalfjes
en het weer, dat in ieder geval deze
dag goed had meegewerkt. Hoe veel
er ook werd opgeschept, ik weet zeker dat menigeen ’s avonds weinig
moeite had om in slaap te komen.
Was het niet door de kilometers in
de benen, dan wel door de verschillende dorstlessende en alcoholhoudende versnaperingen die na afloop
werden genuttigd.
Al met al dus een geslaagde dag en
we hopen volgend jaar weer op zoveel enthousiasme.
Sjoerd Borst
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at Mark en Leij in de verre
omtrek bekend is verbaast
niemand meer. Maar dat onze vereniging in het verre Oezbekistan
over de tong gaat is voor mij
nieuw. Toch kwam onze vereniging dit voorjaar ter sprake toen
M&L leden Huub en Miek Geurts
op vakantie waren in dit land dat
voor een groot gedeelte ligt ingesloten tussen Kazachstan en Turkmenistan. Oezbekistan heeft ook
nog gemeenschappelijke grenzen
met Kirgizië, Tadzjikistan en Afghanistan.

Bestemming
Eén van hun reisgezellen, Ad Raaijmakers uit
Boxtel, heeft jaren lang
vlinders verzameld en
geprepareerd. Omdat Ad
en zijn vrouw Tossie
veel reizen, krijgt zijn
vlindercollectie niet
meer de aandacht die hij
verdient. Ad zocht er een bestemming voor en Huub en Miek opperden dat natuurvereniging Mark en
Leij uit Chaam een goede mogelijkheid zou kunnen zijn. Die vereniging heeft immers een eigen vlinderwerkgroep maar ook een jeugdgroep waarvoor de collectie een hoge educatieve waarde zou vertegen-

woordigen.
Uitsluitend Europese vlinders
Zo gebeurde het dat ik enkele weken later samen met Huub en Miek
naar Boxtel toog om te kijken of de
vlindercollectie door Mark en Leij
kon worden overgenomen. De verzameling bestaat uitsluitend uit Europese vlinders waarbij de in Nederland voorkomende soorten goed
zijn vertegenwoordigd. Omdat Ad
Raaijmakers er vele jaren met plezier aan had gewerkt wilde hij
graag nog een kleine collectie zelf
houden, de rest van zijn indrukwekkende verzameling heeft hij
belangeloos aan M&L geschonken Voor M&L bleven
liefst 10 raamkasten met vlinders over die inmiddels weer
zijn overgedragen aan Frans
Vermeer, de coördinator van
de vlinderwerkgroep. In de
komende wintermaanden zal
de vlinderwerkgroep de vlinders rangschikken om op die

manier enkele kasten te maken die
op verenigingsavonden te zien zullen zijn voor alle leden. Mede namens de vlinderwerkgroep wil ik
Ad en Tossie nogmaals bedanken
voor het prachtige geschenk aan
onze vereniging.
Will Woestenberg
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Waarnemingen in de streek
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eze rubriek behandelt de
waarnemingen van na eind
mei. Dank zij de weidevogelgroep
weten we nu met zekerheid dat er
dit jaar meer dan twintig paartjes
grutto’s gebroed hebben op en
rond de Bleeke Heide (vorig jaar
vijftien). Ook tenminste een paartje tureluurs slaagde erin jongen
groot te brengen. Bijzonder was de
juveniele kraanvogel die in de
maanden juni en juli ten zuiden
van Chaam rondzwierf. Ook een
lepelaar pleisterde lange tijd op de
Bleeke Heide. Gierzwaluwen bleven dit jaar opvallend lang
“hangen” en ook huiszwaluwen
vestigden een record: Henk
Meeuwsen en zijn zuster Elly
Gijsemans-Meeuwsen waren dit
jaar voor de vijftiende keer op pad
om nesten van de huiszwaluw te
tellen. Dit jaar ontdekten ze maar
liefst 511 nesten. Zie het leuke artikel van Jaap Homan elders in
deze nieuwsbrief hierover.
Bleeke Heide
De gehele zomer door was er doortrek van steltlopers. Zo zag John
Frijters op 31 mei 2 kleine plevieren, 10 bontbekplevieren, 1 bonte
strandloper, 2 oeverlopers, 2 groenpootruiters, circa 80 grutto's en 8
tureluurs.
De broedvogels hebben het heel
goed gedaan. Van zo’n 20 paartjes
grutto’s zijn (dank zij de weidevo-

bontbekplevier

gelwerkgroep) de eieren uitgekomen. Hoeveel jongen er tenslotte
groot zijn geworden is onbekend.
Wel werden door meerdere waarnemers groepen van 7 tot 8 jonge
grutto’s gezien waaronder bijna
vliegvlugge exx. Op grond van eigen waarnemingen en inschattingen
van de weidevogelgroep schatten
we dat er tenminste 15 jonge grutto s groot gekomen zijn. Tenminste 1
paartje tureluurs heeft 2 jongen
grootgebracht. Van kieviten werden
vele tientallen jongen gezien. Drie
paartjes bergeenden (resp. 9, 8 en 3
jongen) slaagden erin jongen groot
te brengen. Geoorde futen en dodaarsjes kwamen pas laat op gang.
Drie paartjes geoorde futen werden
resp. met 2, 1 en 1 jong gezien. 1
paartje dodaarsjes had 1 jong. De
roodborsttapuiten bij de ingang van
het wandelpad aan de zuidoostkant
slaagde er voor het zoveelste jaar in
jongen groot te brengen. Ook 3
paartjes scholekster en 2 paartjes
wulpen slaagden erin jongen te produceren. Ook nu weer dank zij de
inspanningen van de weidevogelgroep (Piet Kokx, Toon Leyten). In
de maïspercelen direct ten westen
van het zandpad riepen eind mei/
begin juni regelmatig 2 kwartels.
Ook werden in juni regelmatig
boomvalken boven de vennen gezien. Vanaf begin juli werden aan
de randen van de Bleeke Heide 2
paartjes patrijzen met (veel) jongen
gezien. Vanaf begin juli kwamen
weer enkele honderden regenwulpen slapen op de Bleeke Heide.
Duidelijk is dat de najaarstrek van
regenwulpen lang niet zo massaal is
dan de voorjaarstrek wanneer bijna
2000 regenwulpen de Bleeke Heide
als slaapplaats gebruiken. Op 16
juli waren er zowel een lepelaar als
een zwartkopmeeuw op de Bleeke
Heide. De lepelaar zou er uiteinde-

lijk 1 maand blijven pleisteren.
Een goede weergave van de vogelbevolking in de nazomer blijkt uit
de waarnemingen van John Frijters
op 29 juli: 13 geoorde fuut (8 ad.,
2+1+1+1 juv.), 10 dodaars (5 juv.),
1 lepelaar, 1 kolgans, 2 grauwe
gans, ± 48 Canadese gans, 17 nijlgans, 4 bergeend, 4 krakeend, 1 zomertaling, 14 wintertaling, 2
slobeend, 3 kuifeend, 1 buizerd, 1
slechtvalk, 1 kraanvogel, ±400 kievitten, 6 kemphaan, 18 watersnip, 4
grutto, 3 regenwulp, ± 200 wulp, 11
witgat, 1 bosruiter, 2 oeverloper, ±
100 kleine mantelmeeuw. Ook tussen 24 en 31 augustus was er flink
wat doortrek op de Bleeke Heide.
Zo werden er bijna elke dag 1 tot 5
zwarte sterns gezien, 1 lepelaar, 1
kleine zilverreiger, 2 steenlopers,
enkele late regenwulpen, 2 bosruiters, 3 tureluurs, 1 groenpootruiter,

lepelaar

tientallen watersnippen, 1 bruine
kiekendief, 2 oeverlopers, 3 kemphanen, 11 gele kwikstaarten, groepjes veldleeuweriken en enkele tapuiten (waarnemers: Harry van
Vugt, Stijn Leestmans en Johan
Schaerlaeckens)..
Overige waarnemingen
Er waren dit jaar weinig zomertortels, fluiters, wielewalen, koekoeken en spotvogels. Zomertortels
werden gehoord bij de Boerenbaan,
het gasstation in Alphen (Frie
Boon), bosrand Alphense Bergen
(Will Woestenberg), de Staatsbos-

zomertortel

sen (Johan Coertjens) en op drie
plaatsen in het Merkske. De Boerenbaan is overigens een vogelrijk
stuk. Frie Boon is hier een trouwe
bezoeker en maakte een broedvogelinventarisatie. Frie heeft dit rapport
opgesteld op verzoek van de Brabantse Milieufederatie. Aanleiding
was de vraag in de Reconstructiecommissie van het commissielid
voor Alphen-Chaam naar het waarom van de aanduiding op de natuurkaart van de Gilzesche Heide als
leefgebied kwetsbare soorten.
Broedvogels zijn hier o.a. geelgors,
veldleeuwerik, roodborsttapuit,
kwartel en gele kwikstaart. Boven
de aangrenzende staatsbossen worden vaak boomvalken, haviken en
buizerds gezien. Will Woestenberg
zag op 1 juni op de Regte Heide 2
witgatjes, veel roodborsttapuiten, 1
dodaarsje en 2 aalscholvers. In de
aangrenzende bossen hoorde Will
(in tegenstelling tot vorig jaar) geen
fluiters. In een steile oeverwand van
een nieuwe Markmeander in het
nieuwe natuurgebied langs de Mark
broedde dit jaar een kolonie oeverzwaluwen. Omdat de wand niet ver
van het fietspad af lag, hebben vele
mensen hiervan kunnen genieten.
Een bijzondere waarneming gold de
juveniele kraanvogel die de maanden juni en juli ten zuiden van
Chaam rondzwierf. Waarschijnlijk
kwam de vogel steeds slapen op de
Bleeke Heide. Het is bekend dat
boomvalken het moeilijk hebben.
Gelukkig konden dit jaar toch weer
paartjes gezien worden boven de
Strijbeekse Heide (Edwin van
Meel), het Mastbos (Nol Verdaasdonk) en de Staatsbossen in de omgeving van vak 84. Op 20 juli hoorde Frans Vermeer roepende jongen
van de Ransuil op het MOB-
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complex aan het Ghil. Op maandag
26 juli zaten er bij de Familie Koenig, Nieuwe Strumpt, Ulicoten,
kwartels in de tuin en drie uitgevlogen steenuilen. Op 5 augustus vloog
zich een ijsvogeltje dood tegen een
raam bij Jan-Willem en Pien Stormvan Leeuwen. Dezelfde week zag
Will Woestenberg twee koppels patrijzen op de Kwaalburgse akkers,
een paar zonder jongen en een paar
met 14 jongen. Op zondag 8 augustus zag Will weer een jagende
boomvalk boven de kom van Alphen. Frank Degenaar zag op 10 augustus, boven Chaam een boomvalk
en in het weilandje bij het retentie-

extra lang hangen dit jaar. Normaal
gesproken zie je in augustus bijna
geen gierzwaluwen meer. Dit jaar
waren er veel waarnemingen van
gierzwaluwen tot ver in augustus.
Zo zag Frank Degenaar op 29 augustus nog een vliegend ex. boven
de bebouwde kom van Chaam en
Will Woestenberg op 2 september
een ex. boven Alphen. In de nazomer zag je overal in het buitengebied uitgevlogen nesten roodborsttapuiten. In het Broek zaten er op
30 augustus zelfs 2 paapjes in zo’n
groep. Sam Mallée zag op 1 september een zwarte ooievaar doortrekken boven zijn huis in de IJpelaar in Breda. Zowel gisteren 6/9
als eergisteren: 1 gierzwaluw boven
Het Plein. Ook gisteren, 7/9, nog

steeds een gierzwaluw
Op meerdere plaatsen werden dit
jaar op onze heidegebieden opvallend veel klokjesgentiaantjes
(waardplant voor het gentiaanblauwtje) gezien. Zie in deze
nieuwsbrief van Frank Degenaar
hierover.

havik

bekken van de waterzuivering een
koppeltje patrijzen met een heleboel
kuikentjes: dat is binnen de bebouwde kom! Op zondag 22 augustus zagen Wim Cornelissen en
Frank Degenaar op de Rechte Heide een jonge, maar wel al vliegvlugge, koekoek die gevoerd werd
door de pleegouders waarvan de
soort helaas niet kon worden vastgesteld.Uit het artikel van Jaap Homan bleek al dat de huiszwaluwen
het dit jaar uitzonderlijk goed gedaan hebben. Het was dit jaar geen
uitzondering dat je in de nazomer
tientallen huiszwaluwen boven de
bebouwde kom van Chaam zag
vliegen. Zo ontdekte Jan Vermeulen op 23 augustus een groep van
maar liefst 50 huiszwaluwen in de
boom achter restaurant Keizershof
in Chaam. Gierzwaluwen bleven

Staatsbossen
Tineke van den Boer-Hapers zag op
8 juni 3 zwarte ooievaars op het Ossengoor in de Staatsbossen tussen
Chaam en Gilze. Tenminste 1 ex.
bleef enkele dagen pleisteren. Ter
plaatse ook 2 paartjes boomleeuweriken en 1 zwarte specht. In de
Staatsbossen zwierven in juli groepen kruisbekken rond. Ook waren

paapje
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er meer waarnemingen van roepende goudvinken. Op de ondergelopen weilanden in de Staatsbossen
hebben enkele paartjes dodaarsjes
jongen groot gebracht. Mogelijk
broedden hier ook wintertalingen.
Bij het terugtrekken van het water
waren hier op 24 augustus ook
kemphaantjes te zien (info Edwin
van Meel). Johan Coertjens en Paul
Paulussen deden op zondag 18 juli

dodaar

leuke waarnemingen in de Chaamse
Bossen, meer specifiek het Bredase
Bos: 3 kruisbekken, enkele goudvinken, groene en zwarte specht,
zomertortel en havik .
Vlinders, kevers
Op 4 juli zag de vlinderwerkgroep
tientallen grote dikkopjes op de
gasbaan in het Chaamse Bos. Het
aantal koninginnepages lag beduidend lager dan vorig jaar. Toch zag
Will Woestenberg op 3 augustus
nog 2 exx. in zijn tuin in Alphen.
Op 21 augustus ontdekte Frans Vermeer op het van de teeltlaag ontdane stuk langs de Schouwloop
(bovenloop Merkske) honderden
zandloopkevers (Cicindela hybrida)
en verschillende grote rupsendoders
(Ammophila scabulosa). Op 26 augustus 2004 heeft het Waterschap
jammer genoeg het maaisel uit deBegin Schouwloop over deze strook
uitgespreid. Zonde!!
Zoogdierenn juni is in Landgoed
De Utrecht een dode adulte boommarter (man) gevonden. Het dier
was al behoorlijk rot met een gapend gat in de schedel, maar wel
duidelijk herkenbaar als boommarter. Het dier ligt nu bij Alterra in de
vriezer. Een spannend beest vooral
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vanwege de locatie: minder dan 10
km van het werkgebied van Mark
en Leij.
Nadat Frie Boon begin juni in het
Broek een wijfjesvos met vrij grote
jongen had gezien (zie mailbox)
ontdekte Frank Degenaar op 13 juni
een doodgereden vos langs de weg
Chaam-Ulvenhout ter hoogte van
Huis ten Bosch.
Uit de mailbox
Hans van Kapel (Waterschap Brabantse Delta) op 1-6: “De afgelopen weken zijn er incidentele meldingen geweest van enkele exx. van
bos- en weidebeekjuffers (Chaamse
bekenstelsel en het Merkske). Vanochtend constateerde ik echter dat
het uitsluipen nu stevig op gang is
gekomen. Bij de driehoekskribben
in Chaam en verder stroomopwaarts telde ik 5 individuen mannetje bosbeek, ook bij de Geersbroekse weg (Chaamse beek) telde ik enkele tientallen beekjuffers:
weidebeek- en bosbeek door elkaar
heen en zowel mannetjes als vrouwtjes. Het stuk bij de Geersbroekse
weg is potdicht gegroeid met Grote
egelskop en staat op de nominatie
om gemaaid te worden. Nu wil ik
dat samen met de opzichter afstemmen op het uitsluipen van de beekjuffers als de meeste beesten vliegend aanwezig zijn en niet meer in
het water zitten en/of juist op stengels.
Frie Boon op1-6: “Deze morgen
(zondag ) was ik in het Broek. Voor
mij toch wel een bijzondere waarneming: Moeder vos liep met 3 puber vossen in de wei te stoeien.
Moeder kievit deed nog een poging
om ze weg te jagen maar daar hadden ze geen oren naar. Gisteren bij
het gasstation in Alphen hoorde ik
weer een zomertortel. Verder zaten
daar in de buurt weer de geelgors
en gele kwikstaart en veel veldleeuweriken. Bij de Herdersweg zat dit
jaar ook weer de spotvogel.”
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Van de werkgroep werkdagen

H

spotvogel

Johan Coertjens op 23 augustus:
“Reeds enkele weken denk ik dat in
de omgeving van mijn huis (de Kastelein in Baarle-Hertog) een halsbandparkiet vertoeft. Regelmatig
hoorde ik een vogelgeluid dat me
niet bekend voorkwam en had ik
een enkele maal het silhouet van
een parkietachtige wargenomen.
Op de avond van 17 augustus kwam
hij weer overgevlogen en zette zich
in een boom van de buurman. Vlug
de telescoop en een boek over
Australische vogels erbij gehaald.
Determinatie was dan ook zo gebeurd. Het gaat om een
"Rosella" (Platycercus eximius) die
voorkomt van Zuid-Queensland tot
Victoria en Zuid-Australie en Tasmanie. Een volgende exoot in het
rijtje????? “
Met dank aan allen die de moeite
namen hun waarnemingen door te
geven.

vos

Johan Schaerlaeckens
Iedereen kan zijn waarnemingen,
liefst via e-mail, doorgeven aan:
Johan Schaerlaeckens
Blokkenweide 18,
4861 BN Chaam.
Email: schaerlaeckens@tiscali.nl
Tel.: 0161 492046.
SMS: 06 53515302.

elaas zit de zomer met bijbehorende vakantie er weer op.
Hoogste tijd om weer actief te worden op de Mark en Leij werkdagen.
Voor degenen die het nog niet weten: in de maanden september, oktober, november, januari en februari
wordt er door onze werkgroep een
zaterdagmorgen in de natuur gewerkt. In principe is dat steeds de
laatste zaterdag van de maand. Het
kan allerlei werkzaamheden betreffen maar wel steeds in een natuurgebied in onze omgeving. In het verle-

den hebben we gewerkt op terreinen
van de Gemeente Alphen/Chaam,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en op het Vogelopvangcentrum
in Zundert. Daarbij is heggenonderhoud gepleegd, poelen vrijgemaakt
van overwoekering, rasters aangelegd of juist verwijderd, heideveldjes
van zaailingen van bomen ontdaan
enz. Best wel zwaar fysiek werk dus
maar omdat er gewerkt wordt tussen
9 en 12 is dat wel vol te houden.
Daar komt bij dat we een cateringteam hebben dat tussendoor voor
koffie en thee zorgt
en aan het einde van
de werkzaamheden
erwtensoep en stokbrood paraat heeft.
Het is heel leuk om
te zien wat we met
een groep in een
paar uurtjes tot stand
kunnen brengen.
Ook wordt dan duidelijk wat voor onderhoud de verschil-

lende types natuurgebied nodig hebben. Bovendien werken we steeds op
hele mooie plekjes: dat alleen al is
een genot! En als je in een komende
zomer langs een poeltje wandelt, dat
door onze ploeg is opgeknapt, is dat
toch een beetje jouw poeltje.
Wie graag wil meedoen kan zich opgeven bij Frank Degenaar.
F.Degenaar@12move.nl of 0161491478. Iedere deelnemer wordt dan
ongeveer een week voor elke werkdag uitgenodigd en kan
dan laten weten of hij/zij zal meedoen. In die uitnodiging zal summier
worden verteld wat we gaan doen en
waar het plaatsvindt. Steeds vertrekken we om 9.00 h vanaf het Marktplein in Chaam en worden de werkzaamheden om 12.00 h beëindigd
zodat ieder rond 12.30 h weer thuis
is. Bij echt beestenweer gaat het niet
door maar dat komt gelukkig niet zo
vaak voor. Tot ziens op de Mark en
Leij werkdagen!
Frank Degenaar

Onze heidegebieden

I

n de gemeente Alphen Chaam
zijn nog slechts armzalige restanten van de heide, waaruit Brabant nog
geen 100 jaar geleden grotendeels
bestond, terug te vinden. De stukjes
die resteren zijn dan wel niet groot,
ze zijn wel bijzonder mooi. Bijvoorbeeld het veldje vochtige heide rond
het Goudbergven: Alles wat de heidevegetatie kenmerkt is hier aan te treffen: Nog grote aantallen beenbreek,
een lelie-achtige die zijn naam dankt
aan het feit dat het milieu waarin deze plant kan groeien zo schraal is, dat
grazende koeien eertijds hier niet voldoende mineralen konden binnenkrijgen voor een stevig bottenstelsel met
veel beenbreuken als gevolg. Beenbreek kan hier gemakkelijk vanaf het
pad worden waargenomen; opvallend
gele bloemen waar je in september
niet vergeefs naar zult zoeken. Iets

eerder bloeit hier het hemelsblauwe
klokjesgentiaantje: noodzakelijke
waardplant voor het even zo blauwe
vlindertje het gentiaanblauwtje. Tenslotte nog restanten lavendelheide:
deze soort heb ik in onze omgeving
nooit ergens anders gevonden. De
heide rond het Langven is de enige
groeiplek van de veenbes. Ook groeien hier nog klokjesgentianen maar
deze zijn erg spaarzaam Een schitterend stukje is het voormalige speelweitje nabij het Rondven. Toen dit
weilandje aan de natuur werd teruggeven begon de ontwikkeling van
schraalgraslandje naar heide. Beslist
eens gaan kijken! Het stadium waarin
het nu verkeert is prachtig: zich
steeds uitbreidende dop- en struikheide, bramen, tormentil, zonnedauw
met de belofte van de terugkeer van
orchideeënsoorten (maar dat moeten

we nog maar zien). De Staatsbossen
herbergen een grote potentie voor
heide. Met kleine ingrepen zouden
hier aanzienlijke heidevelden in oude
glorie kunnen worden hersteld. Op
rudimenten vertonen zich nu al (of
nog) stijve ogentroost, vleugeltjesbloem, brunel, ratelaar en duizendguldenkruid. Flora liefhebbers van
Mark en Leij laten geen overleg met
de beleidsbepalers van Staatsbosbeheer voorbijgaan, zonder op de geweldige mogelijkheden van onze bossen te wijzen. Overal in onze bossen
zijn open plekken, bermen of randen
waar de heide al tientallen jaren haar
kans afwacht om ons iets van de oude
glorie te tonen: te hopen is dat die
kansen worden gegrepen!
Frank Degenaar
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Record aantal nesten huiszwaluw

D

it jaar trokken Henk Meeuwsen en zijn zuster Elly Gijsemans-Meeuwsen voor de 15e keer
op pad om nesten van de huiszwaluw te tellen. Ze worden daarbij al
een groot aantal jaren bijgestaan
door Elly’s enthousiaste zonen
Nicky, Robin en Timo. Dit jaar
ontdekten ze 511 nesten en hiermee werd een record gebroken.
Huiszwaluw
De huiszwaluw is eenvoudig te herkennen aan het zwart-witte verenkleed en de grote witte stuit. Hij is
circa 12,5 cm groot. De bovendelen
zijn glanzend zwart, onderdelen en
stuit helder wit. Ze leven meestal in
grote groepen, maar op trek ook
wel alleen. Hij foerageert vaak in
hogere luchtlagen dan de Boerenzwaluw. Als geluid hanteert hij een
droog knarsend 'prit'. De zang is
een babbelende variatie op de roep,
zonder muzikale tonen. Hij is een
algemene zomergast, maar gaat ook
in aantal plaatselijk achteruit.
De huiszwaluw bouwt een
‘gemetseld’ nest onder een uitstekende rand of dakgoot van een huis.
Het bestaat uit een kwartbolvorm
met een vlieggat aan de bovenzijde.
Meestal vindt men een aantal nesten bij elkaar. Voor het voedsel
jaagt hij op vliegende ongewervelde
diertjes.
Op de fiets
Aan het aantal nesten in een bepaald gebied kan worden afgeleid

Een huiszwaluw verzamelt kleine stukjes klei
in zijn snavel om met dit cement
zijn nest te metselen

of de populatie vermindert, stabiel
blijft of groeit. Om zich hierover
een beeld te kunnen verschaffen
begonnen Henk en Elly in 1990 met
het nesten tellen in een vooraf bepaald vast omlijnd gebied. Het omvat de dorpen Alphen, BaarleNassau, Castelré, Chaam, Gilze,
Hulten, Molenschot, Riel en Ulicoten. “Ons pa hield het toen al bij
ons op de boerderij aan de Oosterwijkse straat bij”, zeg Elly. Ieder
jaar tellen ze gedurende vijf dagen
in de laatste tien dagen van juli
waarin een weekend valt. “Toen
m’n kinderen klein waren, reden ze
al mee in het kinderzitje. Ze hebben
het als het ware met de paplepel ingegoten gekregen.” Ieder jaar trekken ze er samen met de fiets op uit
om te tellen.
Vanwege de uitgestrektheid van het
gebied leggen ze ieder jaar tijdens
de vijf teldagen ruim 200 kilometer
af. De verrekijker is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Alle nesten
worden zeer nauwkeurig op speciale formulieren vermeld.
Bouwwerken
Alle getelde nesten gaan naar de
SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland).
Dat is een particuliere natuurstudievereniging die landelijk vogelonderzoek verricht ten behoeve van
het natuurbehoud.
Bij het onderzoek zijn duizenden
vrijwilligers betrokken, onder wie
Henk, Elly en haar drie zonen: de
tweeling Nicky en Robin (11 jaar)
en Timo (10 jaar).
Over het algemeen rijden ze een
vaste route. “In het begin pakten we
elke straat, dus waren we die vijf
dagen van ’s ochtends heel vroeg
tot ‘s avonds laat in touw.” Door
ervaring wijs geworden slaan ze
plekken, waarvan ze weten dat er
niets kan zitten, nu over.
Haar drie zonen weten precies waar

ze de nesten kunnen vinden. “Ze
zitten meestal onder een witte dakgootrand. Op randen met een andere kleur vind je ze niet.”
De nesten zijn ware bouwwerken.
“De vogels verzamelen kleine stukjes klei in hun snavel en daarmee
metselen ze hun nest. Op zandgronden is het nodig dat het af en toe
hard regent. Anders moeten ze op
zoek naar een drinkbak voor koeien, waar water overheen gaat. De
grond wordt dan wat vochtig en samen met de omliggende koeienpoep
kan cement voor het nest worden
verzameld”, weten de vogelkenners
te vertellen.
Record
De jongens zijn er wat trots op dat
ze dit jaar een record hebben gebroken. Het oude record stond op 462
nesten, dat in het eerste teljaar werd
geteld. “Onze oom Henk denkt dat
dit komt door de warme zomer van
vorig jaar. Toen zaten er veel insecten in de lucht en hebben ze hun
buikjes rond kunnen eten waardoor
er meer konden overleven op de
vlucht naar de Sahel waar ze overwinteren.”
De meeste nesten vonden ze dit jaar
in Ulicoten (112). Hoewel ze blij
zijn dat ze dit jaar zoveel nesten
hebben gevonden, is het volgens
Elly in vergelijking met de jaren
’70 van de vorige eeuw nog maar
een schijntje.
Aan enthousiasme ontbreekt het
hen niet. “Dat komt misschien ook
wel omdat ze precies weten waar ze
wat lekkers krijgen”, zegt Elly. De
‘snoepjesvrouw’ en ‘het huis met
die dikke hond’ weten ze inmiddels
precies te vinden.
De nestentellers zijn een begrip in
de omgeving geworden. “We hebben de nestentellers nog niet gezien,
waar blijven ze?”, zijn de reacties
van mensen, die al jarenlang met
een bezoek worden vereerd.
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Trakteren
Henk denkt dat hij de tellingen over
een paar jaar met een gerust hart aan
de jongens kan overlaten. “Alleen
met de plattegrond waarop een grafisch beeld van de nesten staat vermeld, hebben ze nu nog wat moeite.
Maar ook dat zullen ze onder de knie
krijgen”, zegt hun moeder.
Er werd afgesproken dat ze bij ieder
honderdste nest om toerbeurt zouden
trakteren. En Henk had beloofd dat
hij bij het vijfhonderdste nest op een
bezoekje aan de bowling zou trakteren. Hij verkeerde waarschijnlijk in
de veronderstelling dat dit aantal
toch niet gehaald zou worden, omdat
er vorig jaar 376 nesten werden geteld. Maar…. een man een man, een
woord een woord. De jongens moeten nog even geduld hebben, want
eerst gaat Henk naar Brazilië om vogelgeluiden op te nemen voor een
nieuwe cd.

12; Reth 2, 12.
Chaam
Baarleseweg 34c, 34d; Blokkenweide 18, 26; Bredaseweg 53; Ganzenbeemd 2, 36; Gilzerweg 55b, 55c;
Hoefakker 19, 22, 24; Kloosterstraat
3a, 12, 15a; Nieuweweg 3; Ravenbos
6; Roode Beek 2, 4; Schuttershoefweg 7; Snijderseweg 3, 5; Ulicotenseweg 50; Wildertstraat 1a, 23;
Wouwerdries 21; Zwanendries
1,3,38.
Gilze
Bessemeindseweg 10; Besterd 15;
Brakken 10; Hoevenaarsstraat 28;
Hofstad 23; Molenstraat 19; Oranjestraat 96, 103, 113.
Hulten
Hulteneindsestraat 19, 27.
Molenschot
Bavelseweg 161; Broekstraat 6, 7,
12; St. Annastraat 2.
Riel
Brabantlaan 1; Brakel 2; Elleboog 5;
Goorweg 6, 7; Kaar 1; Kantakkers 6;
Looienhoek 2; Oude Tilburgsebaan
23, 25; Schellebaan 2; Spaanse Hoek
2, 5; Tilburgseweg 13; Vijfhuizenbaan 10; Zandeind 4, 25.
Ulicoten
Beemdendreef 3; Bernardusstraat 9;
Chaamsew./Hazenberg 13, 23a, 24;
Dorpstraat 3, 8, 11, 17, 21, 23, 33;
Haldijk 5, 7; Heidreef 1; Kleine
Maaijen 8; Oude Strumpt 11, 12;
Wilhelminastraat 18.
Jaap Homan

De tweeling Robin en Nicky en hun broer Timo
hebben weer een nest ontdekt.

eerste drie adressen die bellen krijgen dan een heerlijke cake. Maar let
op…… het moet wel een nest van de
huiszwaluw zijn. De inventarisatielijst over 2004 kan dan alsnog worden aangepast. De nestentellers bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Adressenlijst:
Alphen
Baarleseweg 54-58; Boerenbaan 9;
Haverheining 8, 10; Hazenberg 17;
Hofstade 1, 8 , 11, 13, 15,21, 38;
Hoge Dries 2; Hondseind 25; Kerkakkers 1; Kwaalburg 5; Lindenakker 17; Molendries 2a , 4; Molenstraat 4, 25; Papenakker 11; Terover
11, 14a; Weimortel 2.
Baarle-Nassau
Bredaseweg 21, 27, 27a, 39; Gorpeind 6a; Groot Bedaf 10, 10a ,8;
Hoogstratensebaan 32, 34, 37 ,43,
49, 55; Kapelstraat 44; Kievit 1a, 4;
Nijhoven 4-6 ,8 ,10; Oordeelsestraat

Win een cake!
Nu kan het tijdens hun jaarlijkse naspeuringen gebeuren dat er toch nesten over het hoofd worden gezien.
Aan u de vraag of er bij u huiszwaluwen onder de daklijst zitten die niet
staan vermeld in de onderstaande
adressenlijst. Is dat het geval, neem
dan even contact op met Elly Gijsemans-Meeuwsen (013-5082504). Zij
neemt uw adres op, waarna binnenkort de nestentellers langskomen. De
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Alphen

124

80

75

59

70

53

52

48

39

37

28

36

27

37

42

Baarle-Nassau

101

80

97

92

74

65

54

60

68

71

84

99

66

75

109

Chaam

74

56

73

58

42

30

36

38

50

59

92

112

79

80

106

Gilze

13

11

22

11

16

7

5

13

14

22

31

17

19

28

41

Hulten

31

22

11

5

6

7

16

6

14

16

20

18

11

16

33

Molenschot

16

14

10

4

11

8

7

0

0

0

4

5

5

7

11

Riel

42

37

48

57

50

42

34

36

47

46

61

72

60

52

57

Ulicoten

62

53

48

41

42

32

27

30

48

53

66

79

79

81

112

Totaal

463

353

384

327

311

244

231

231

280

304

386

438

346

376

511
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Lezing “de landgoederen ten zuiden van Breda”

O

p vrijdag 19 november zal
Jan van der Westerlaken een
lezing met diapresentatie houden
over de landgoederen.
Jan is voor velen geen onbekende.
Hij is onder andere voorzitter van
de heemkundevereniging “Paulus
van Daesdonck“ en vooral een begenadigd spreker.
Zijn voordracht zal teruggaan tot de

beek landgoed Valkenberg

Middeleeuwen, toen er rondom Breda wel zestig landgoederen gelegen
waren. De landgoederen ten zuiden
van Breda zijn van wat latere datum.
Hondsdonk, Luchtenburg, Valkenberg en Anneville zijn voor ons bekende namen. Naast hun historische
betekenis zijn zij van groot belang
gebleken voor het natuurbehoud in
onze regio. Met name aan deze landgoederen zal ruime aandacht worden
besteed.
Het wordt een lezing vanuit historisch perspectief met veel aandacht
voor de landschappelijke en natuurwaarden.
Het belooft een zeer boeiende avond
te worden.

O

p vrijdag 10 december neemt
John van Raak ons mee op
ontdekkingsreis naar de wereld
van het licht. Dat is natuurlijk een
wel heel breed onderwerp. Daarom
is er een keuze gemaakt uit de vele
fenomenen die het licht in de natuur ons biedt.
De lezing begint met een inleiding
over het verschijnsel licht en de
werking van het menselijk oog. Hoe
goed zien wij? Om dat te bepalen
nemen ook een paar proeven. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op
enkele bekende lichtverschijnselen
zoals regenbogen, bliksem en poollicht. Maar ook minder bekende
verschijnselen zoals halo’s, Sint Elmusvuur, de groene flits, heiligenschijn en fata morgana’s komen aan
de orde. De lezing wordt gepresenteerd met een overheadprojector en
omvat foto’s, films, grafieken en
animaties. Kortom, een leerzame

avond vol licht en kleur.
John van Raak
vrijdag 10 december 2004
café Bellevue Chaam
aanvang 20.00 uur

Natuurvakantie in Frankrijk

W

herenhuisje van 1805 tot 1834
aan Het Meer op landgoed Hondsdonk

vrijdag 19 november 2004
café Bellevue Chaam
Aanvang 20.00 uur

Luciakapel op
landgoed Snijders

Jacques Valkenaars

Lezing “licht in de natuur”
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Jaarvergadering

O

p vrijdag 15 oktober wordt
om 20.00 uur de jaarvergadering van Mark en Leij gehouden
bij Bellevue in Chaam. Het bestuur rekent op een grote opkomst.
Bij deze nieuwsbrief treft u separaat de agenda en alle relevante
stukken voor deze vergadering
aan. Alle andere van belang zijnde
zaken, zoals de vergaderstukken,
correspondentie, statuten en dergelijke liggen op 15 oktober ter inzage bij Bellevue.
Na de pauze volgt een lezing door
Jan Vermeulen. Hij zal u aan de
hand van een boeiende diareeks
meenemen op een of meer van zijn
vele reizen.

e zijn op 3 mei vertrokken
vanuit Chaam met de
auto’s van Sylvia en Jeroen. Op
naar Frankrijk via Antwerpen. We
zijn naar Poix Terron gereden
waar de gite moest zijn.
We hadden geen adres dus het begon al goed. Na een paar keer verkeerd te hebben gereden met een
nogal onhandig aanhangertje zijn
we uiteindelijk bij de gite aangekomen.
Het zag er prachtig uit. Ik vond het
een schilderachtig landschap: groene heuvels met blatende schaapjes
en een stromend beekje aan beide
zijden van het huisje. Het was mogelijk lang geleden een watermolen
geweest omdat er nog sporen waren
van oude sluisjes. Van de molen
zelf was niets meer te vinden.
Die avond aten we aan een tafel die
buiten in het gras stond. Mike en
Lisa hadden ontdekt dat het vallen
met de stoelen veel leuker was dan
erop zitten. Toen het nog zo mooi
weer was, ben ik begonnen met de
aquarel, toen kon ik de schaduwen
mooi aanbrengen.

Na de maaltijd was het tijd om de
omgeving een beetje te verkennen
en zijn we een paadje naar boven
gevolgd dat uitkwam op een mooi
weitje waar overdag schapen liepen.
We zijn daar even blijven staan en
hebben met de lampen langs de
bosrand geschenen, daar doemden
twee oogjes laag over de grond in
de bosrand op! Later ontdekten we
dat het er twee zouden zijn, vermoedelijk maar niet zeker te zeggen
waren het dassen. Ook zagen we
onderweg een dwergvleermuis en
een laatvlieger die we ook met de
batdetector geïndentificeerd hebben. Toen we terug bij de gite waren, konden we met een zaklantaarn
jagende watervleermuizen waarnemen, dit was een mooi gezicht.
Leander en ik opperden die middag
het idee om samen met Mike en Lisa oorlogje te spelen, dit was een
groot succes want we hebben het de
hele vakantie volgehouden, behalve
Lisa die er genoeg van kreeg en
slakken ging zoeken.
De volgende morgen was ik een
beetje laat bij het ontbijt maar er
was genoeg stokbrood en koffie.

Het was jammer genoeg niet zo lekker weer meer, maar we lieten ons
niet kluisteren door een buitje en
zijn naar buiten gegaan om een
eindje te gaan wandelen. Onderweg
op een boerenweggetje ontdekten
de mensen in de auto van Sylvia
een zwarte ooievaar die boven een
vallei vloog. De ooievaar was ergens geland. Even later vloog hij
over en hadden we allemaal de kans
om ‘m goed te zien.
Toen we verderop waren kwamen
we er achter dat we wel koffie maar
geen bekers hadden. John en ik zijn
toen met ons uitstekende Frans naar
de bakker gegaan en hebben bekers
(die uit de keukenkast kwamen) en
broodjes gehaald.
Hierna zijn we naar een plaatsje uit
de wind gegaan om te picknicken.
Er was een groot veld met hoog
gras. Mike, Leander en ik zijn in de
wei blijven spelen. We gingen tijgeren door het gras. Het was een heuvel dus je kon goed glijden. Dat
was wel lachen, alleen de boer
kwam met zijn tractor aan, dus liepen we naar boven. We bleven netjes op hem wachten. Ons Frans was

Bestuur Mark en Leij
vrijdag 15 oktober 2004
café Bellevue Chaam
aanvang 20.00 uur

de boerderij met links de gite
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niet zo goed, maar volgens mij was
hij niet zo blij met ons bezoek.
Jeroen had nog een tapuit gezien en
Dick en Sylvia waren ons aan het
zoeken toen smste ik:“we zijn er
weer!!” Waarop geantwoord werd:
“wij ook bijna, stelletje lummels”.

wc papier het was dus gewoon een
open riool!! Toen zijn we John
kwijtgeraakt en hebben we nog een
prachtig amfibieënpoeltje gevonden
terwijl John, Frans en Rob naar een
vos aan het kijken waren op het
weitje dat achter onze gite lag.

effe een paar orchideën plukken” en
klom over het hek.
Leander kwam me achterna, maar
hij had niet goed begrepen en kwam
aan met drie orchideën, dat was dus
niet de bedoeling. Toen hebben we
die maar meegenomen.

Toen hebben we het meest ongangbare paadje op de kaart opgezocht
en daarvoor moesten we over het
erf van de boer. We zijn dat paadje
gevolgd dat een beetje te hobbelig
was voor Jeroen z’n lage auto, en
toen hij met de motor over de grond
ging begon er iets te rammelen.
Toen we bij een slagboom van
stammen kwamen hebben we die
met een zakmes en een steen gesloopt en zijn doorgereden, waarna
we op een ijzeren slagboom stuitten
en we weer om moesten keren.
Op de terugweg kwamen we de
boer weer tegen en we hadden afgesproken met z’n allen te gaan
zwaaien, dat was wel lachen, en hij
zwaaide terug.

Klapperpistooltjes waren wel een
grote rage en we hebben ons er dan
ook uren mee vermaakt, er was genoeg ruimte in en rond het huisje
dus ik denk niet dat het voor overlast heeft gezorgd.
Diezelfde avond zijn we nog even
naar het weitje gegaan maar niets
gezien, het was koud maar droog.

Toen kwamen we bij het picknickplekje aan en daar hebben we even
een paar stokbroodjes met koffie
geconsumeerd en zijn we rond gaan
kijken. Er was een zandhelling met
een mogelijk vos- of dassenhol. En
in een zandhelling verderop zaten
allemaal holletjes van sociale en
asociale bijtjes en wespen. En Karin
had nog een vliegend hert gevonden, dat zag er wel leuk uit.

De derde dag zijn we het bos ingegaan maar niet te lang want Rob,
Karin en Frans zouden komen.
Na een klein wandelingetje zijn we
weer terug naar huis gegaan, daar
waren ze al aangekomen. De lunch
werd verstoord werd door een boze

vrouw, want Jeroen had de vorige
avond op advies van John een krop
sla geprobeerd door te spoelen maar
dat ging niet!! De eigenaresse stond
kwaad met de krop over ons eten te
spetteren en Jeroen deed alsof hij er
niks van begreep. Hahahaha, wat
een bak was dat.
Die middag zijn we nog even wezen wandelen maar dat was niet
echt een succes want het begon te
storten en toen we weer bij de auto
waren was het weer droog, toen ben
ik nog even gaan vissen in het
beekje dat daar liep: niks gevangen
behalve een klein donderpadje en

De volgende dag zijn we naar een
orchideënhelling gegaan, toen we
aangekomen waren zijn we eerst
koffie gaan drinken. Het was een
prachtige dag en de zon scheen.
We zijn de helling opgelopen, het
was eigenlijk een groot schuin veld
dat naar het zuiden gericht was, dus
er was genoeg zon. We vonden een
spinnenorchidee (waar we later genoeg van hadden omdat het er zoveel waren). Dus John en ik liepen
voorop en hebben nog wat purperorchissen gevonden in verschillende kleurvariaties en nog een paar
orchideën die nog moesten gaan
bloeien want we waren nogal vroeg
in het jaar.
Later toen de anderen daar ook waren en Rob bij zijn wespennest zat,
ben ik verder gaan zoeken naar de
vliegenorchis. Maar jammer genoeg
niet gevonden, wel nog een soldatenorchis (volgens Dick).
Toen ben ik naar boven gelopen en
via een pad weer naar beneden, onderweg kwam ik nog een gemaaid
veld tegen waarin allemaal orchideen bloeiden. En ik had nog een
paarswitte kleurvariant gevonden
van de purperorchis.
Toen zijn we naar een plekje gereden om te picknicken, onderweg
kwamen we nog bij een mooie helling die vol stond met mannetjesorchis en ik zei voor de gein: “ik ga

Toen zijn we nog langs een boerenweiland gereden, ik vond het niet
echt boeiend en ben uit verveling
maar achter m’n pa aangelopen.
Voor mij liepen Karin en Frans en
die waren stammetjes aan het omdraaien en ik dacht, ach waarom
niet, en rolde ook een paar stamme-

orchidee

tjes om. Toen zag ik een opgerold
beest liggen en riep: ”Hier zit wat!
Een miljoenpoot of zo!” En ze liepen gewoon door, pas toen ik zei
“hazelworm” kwamen ze kijken
want volgens mij dachten ze: ja hij
wel. Haha, maar toch.
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Karin, Rob en Frans

Toen zei Frans, “O, dan zit er hier
ook een onder” en verrek er zat er
ook een, weliswaar gehavend van
een of ander gevecht want hij miste
zijn staartje. We hebben een paar
foto’s gemaakt en de beestjes weer
vrijgelaten.
Toen zijn we via een dorpje terug
gereden waar John, Rob en nog wat
mensen de zonsverduistering hadden aanschouwd. Er was een leuk
bruggetje en John wist te vertellen
dat ze daar dichtbij een hele grote
dode das hadden gevonden. Toen
zijn we via een binnendoorweggetje
gereden en waren we uiteindelijk
bijna bij het huisje toen we plotseling twee reeën zagen die elkaar
achterna zaten, mogelijk twee mannetjes. De een vluchtte over de weg
naar het weilandje ernaast.
Daar was ook een mooi poeltje,
waar Jeroen het natuurlijk niet kon
laten om zijn net achter uit de auto
te toveren en de vissen en salamanders de stuipen op het lijf te jagen.
Toch was de vangst niet gering,
maar liefst vier salamandersoorten,
alleen het mannetje kamsalamander
ontbrak nog. En de vuursalamander
natuurlijk. Het was wel heel leuk
om al deze soorten bij elkaar te
zien. Het was een geslaagde dag!

De volgende dag vonden we in een
bos toch nog de vuursalamander.
Daarna moesten we helaas alweer
terug naar huis.
Wynand Klees

vuursalamander
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Ontdek de Vogeltrek

W

ij nodigen u uit de vogeltrek
te ontdekken. Dit kan door
er-op-uit te trekken of door dichter
bij huis naar de veranderende vogelbevolking rondom uw huis te kijken
Een bijzonder fenomeen
Na de broedtijd maken veel vogels
zich gereed voor hun lange trek naar
het zuiden. Eind juli heeft u de gierzwaluwen nog als laatste horen
’gieren’, maar begin augustus werd
het stil. Ze zijn vertrokken om pas
volgend jaar april weer terug te keren.
Tegelijkertijd komen de eerste trekvogels vanuit hun broedgebieden in
het hoge noorden onze kant op. Sommige van deze gasten blijven hier de

Trekkende zwanen

hele winter, anderen zijn op doorreis
naar warmere landen in Zuid-Europa
en Afrika. Jaar in jaar uit, miljoenen
jaren lang, speelt zich dit al af en vinden er complete volksverhuizingen
plaats. Dit bijzondere en massale fenomeen biedt ons een uitgelezen kans
om volop van vogels te genieten.
Nederland is een kruispunt voor miljoenen trekvogels. Tal van belangrijke vogelgebieden zijn cruciale schakels op hun trekroute. De trekroutes,
het is eigenlijk onmogelijk om van
één trekroute te spreken, zijn er evenveel als vogelsoorten. Binnen een

populatie die op trek gaat, zijn er ook
weer verschillen. Een deel van een
populatie kan op een ander tijdstip
vertrekken, verder trekken of een geheel andere route nemen. Veel vragen
over de precieze routes en waarom
sommigen verder trekken blijven
vooralsnog onbeantwoord. Hiervoor
zal nog lang onderzoek gedaan moeten worden.
Noord-zuidroute
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de trekroute die over Nederland gaat een noord-zuidroute is. Deze route onderscheidt zich in een
westelijke en een oostelijke variant.
De westelijke variant gaat vanaf
Scandinavië via Nederland, Frankrijk, Spanje, Marokko naar de Afrikaans landen onder de Sahara. De
oostelijke variant gaat vanaf de Arctische gebieden, Scandinavië, Duitsland over de Alpen, Italië en via de
Bosporus naar Afrika.
Route ooievaar
Ooievaars zijn afhankelijk van thermiek (opgaande warme luchtstroom).
In de trektijd kunnen grote groepen
zwevend waargenomen worden. Boven zee is geen thermiek, dus moet
de oversteek naar Afrika zo kort mogelijk zijn. Onze ooievaars nemen
daarom de oversteek bij Gibraltar.
Ieder jaar steken daar ongeveer
35.000 ooievaars over. Eenmaal aan
de overkant moeten ze de grote Sahara over om uiteindelijk in Midden- en
Zuid-Afrika de overwinteren.
Gevaren op de route
Vogels die ieder jaar naar Afrika
vliegen, komen onderweg vele gevaren tegen:
Jacht: In Zuid-Europa staan duizenden jagers klaar om vogels te doden. Dit doen ze met geweren, netten
of lijmstokken. Naast miljoenen
zangvogels wordt er in landen als
Frankrijk en Italië ook illegaal op
roofvogels en ooievaars gejaagd.
Sahara: De lange tocht over de

bloedhete en droge Sahara vormt een
groot gevaar voor trekvogels. Veel
vogels verzwakken en redden het
niet, doordat ze te weinig energie
overhouden en geen oase vinden om
‘bij te tanken’.
Slecht weer: Dagenlang regen,
een hagelbui, onweer of een flinke
storm eisen hun tol.
Voedselgebrek: Op sommige tussenstations kan door ingrijpen van de
mens of door klimatologische omstandigheden de voedselsituatie onvoldoende zijn om bij te tanken.
Hoogspanningskabels: Niet alleen
hoogspanningskabels, maar ook gasvlammen van fabrieken en boorinstallaties op zee kunnen een dodelijk
obstakel vormen.
Windmolens: Vogels kunnen direct slachtoffer worden van windmolens door er tegen aan te vliegen.
Grote windmolenparken kunnen ook
een barrière vormen. Vogels moeten
om vliegen en dat kost weer extra
energie.
Ganzen symbool voor vogeltrek
Vanwege hun enorme aantallen en
hun zichtbaarheid staan ganzen voor
veel mensen symbool voor de vogeltrek. Er overwinteren 1,5 miljoen
ganzen in Nederland. U kunt ze dus
niet missen. De brandgans broedt in
arctisch Rusland, Spitsbergen en
Groenland. Na hun lange reis komen
ze (300.000 in 2000/2001) begin oktober aan in ons land. Het overige
deel van de populatie overwintert in
Duitsland, Schotland of Ierland.
Hoe presteren ze het
Hoe presteren vogeltjes van nog geen
tien gram het om duizenden kilometers af te leggen? Zo’n inspannende
trek vergt een goede voorbereiding en
drastische maatregelen.
Lichamelijke veranderingen
Vogels ondergaan voordat ze aan de
halfjaarlijkse vogeltrek beginnen onwaarschijnlijke lichamelijke veranderingen. Om een grote afstand te
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kunnen afleggen -zonder te eten! –
moet er in het vogellichaam energie
worden opgeslagen. Opvetten heet
dat. Vogels slaan extra vet op en
kunnen wel tweemaal zo zwaar worden. Het extra vet dient als brandsof. Vet levert per gram de meeste
energie.
Om voor de trek een energievoorraad aan te leggen wordt het spijsverteringskanaal (maag, darmen, lever en nieren) vergroot. Van de kanoetstrandloper is bekend dat de lever kort voor de trek drie keer zo
groot is als normaal.
Alles wat tijdens het opvetten niet
nodig is, zoals geslachtsorganen,
borstspieren en hart, wordt tot een
minimumomvang gereduceerd.
Nu nog vliegen…
Een vet lijf met dikke darmen, een
uitpuilende maag en een opgezette
lever vliegt niet prettig. Er vindt een
tweede metamorfose plaats. Maag,
darm en lever zijn eigenlijk ‘niet
meer nodig’. Het vet dat ze geproduceerd hebben is inmiddels opgeslagen. De organen krimpen weer naar
hun oorspronkelijke omvang en
vaak zelfs naar iets kleiner. Om te
vliegen heb je sterke spieren nodig.
De borstspier als een van de belangrijkste spieren ontwikkelt zich sterk.
Oversteek van de Sahara
Kleine vogels halen de overtocht
van de Sahara niet in één keer. Hun
vetverbranding is niet zo efficiënt
als die van grotere vogels. Per uur
verbruiken ze ongeveer een half procent van hun lichaamsgewicht. Een
grasmus bijvoorbeeld kan zonder
onderbreking ongeveer 400 km (35
tot 40 kilometer per uur) afleggen,
maar moet dan weer opvetten. Hoe
moet dat als hij de 1.500 km. brede
Sahara over moet steken? De grasmussen en andere kleinere Saharaoverstekers, vetten aan de rand van
de woestijn extra op en laten alle
niet-noodzakelijke organen nóg kleiner worden. Maag en darm schrompelen tot miniformaat, het immuunsysteem wordt nagenoeg stilgezet.
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Wat kunt u zien van de vogeltrek?
Vogeltrek kunt u op vele manieren
waarnemen. Op specifieke plekken
kunt u direct vogels zien trekken.
Hiervoor moet u vaak naar de kustgebieden of naar speciale plekken in
Europa. Dit zijn veelal plekken waar
stuwing van de vogeltrek plaatsvindt. Of u ziet vogels, zoals ganzen
in hun kenmerkende V-vorm overvliegen. Vaak zult u de vogeltrek
wat indirecter waarnemen, op momenten dat vogels zich verzamelen
vóór de trek of juist zijn aangekomen. U ziet dan ineens andere soorten verschijnen in uw tuin of in het
bos.
Vogeltrek kijken in Nederland
Bij Breskens, aan de monding van
de Westerschelde, en op de Pier van
IJmuiden kunt u de vogeltrek fantastisch waarnemen. Kenmerkend van
deze plekken is dat ze ‘uitsteken’ in
de Noordzee. Veel vogels volgen de
Nederlandse kust ter oriëntatie en
vliegen massaal langs en over Breskens en de Pier. Mocht u daar gaan
kijken, reken er dan op dat u niet
alleen bent. Tientallen vogelaars
staan daar op de uitkijk met hun telescopen. Een belevenis op zich.
Veranderingen in de tuin
In oktober ziet u de vogelbevolking
in tuin al veranderen. Op besdragende struiken komen groepen koperwieken en kramsvogels af. Ze zijn
dan net aangekomen uit NoordEuropa en Noord-Siberië. Ineens
zijn daar ook weer de sijs en de
keep, teken dat de trek in volle gang
is.

formaties. Door dicht bij elkaar te
vliegen profiteren ze van de opstijgende wervelingen van de voorganger. Dat bespaart maar liefst de helft
van de benodigde energie. Door geregeld van positie te wisselen, worden de krachtsinspanningen over de
groep verdeeld. De V-formatie biedt
u de gelegenheid de vogeltrek op
een mooie manier waar te nemen.
Grote groepen
In de zomer verzamelen grote groepen kieviten zich in weilanden. Het
signaal dat hun broedseizoen is afgelopen. Voorlopig blijven ze nog in
Nederland. Kieviten vertrekken niet
op de klok. Ze gaan pas op trek als
hier een lange strenge vorstperiode
aanbreekt.
Als u in het najaar een weekendje
gaat uitwaaien in het waddengebied
of aan het strand dan ziet u ongetwijfeld massa’s kanoetstrandlopers,
drieteenstrandlopers. Ze lopen heen
en weer langs het golvende water.
Zij maken gebruik van de voedselrijkdom die getijdengebieden te bieden hebben.

Schijn bedriegt
De roodborst die u in de zomer in
uw tuin ziet hoeft niet dezelfde te
zijn als in de winter. Een deel van de
Nederlandse broedpopulatie trekt ’s
winters zuidwaarts, maar daar komen weer roodborsten vanuit het
hoge noorden voor in de plaats.

Ga kijken in één van de Nederlandse wetlands
Nederland is bij uitstek een land om
vogels te kijken. Zo’n tachtig wetlands zijn van internationale waarde
voor vogels. Ze genieten Europese
bescherming doordat ze aangewezen
zijn onder de Europese Vogelrichtlijn. Voor trekvogels zijn ze van onschatbare waarde en voor ons de
perfecte plek om de vogeltrek te ervaren.
Nederland is een kruispunt voor miljoenen trekvogels. Tal van belangrijke vogelgebieden zijn cruciale schakels op hun trekroute.

Vluchtformaties
Ganzen en zwanen trekken in V-

Maaike Riemslag
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Jeugdkamp 2004

Z

aterdag 18 en zondag 19 september waren we met 8
kwakbollen en 12 kikkers te gast
bij de familie Przespolewski.
De kwakbollen gingen om half elf
van het marktplein, onder begeleiding van Sylvia en Immy, te voet
naar de geitenboerderij van de familie Schoenmakers, waar ze een interessante rondleiding kregen en nog
wat lekkers ook.
Vervolgens was het op naar de
zorgboerderij. Ook daar was het de
moeite waard en een bijzonder gast-

ten op te zetten en de
bedden op te maken.
Gelukkig was het de
hele dag lekker weer.
Om 6 uur kwamen de
frietjes met sla en appelmoes en een lekker toetje.
De Kwakbollen gingen na het eten een
wandeling maken en
potjes in de grond
doen om zondag te
kunnen zien wat voor
beestjes er 's nachts in
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detectors om vleermuizen te kunnen
horen. Hierbij kregen ze gelukkig
zeer deskundige uitleg van Dick en
Rita Klees.
Het kampvuur was vanouds gezellig, al misten we soms wel een gitaar als ondersteuning.
De eerste gingen rond 10 uur onder
zeil en de laatste (kinderen) tegen
11 uur.
Helaas hield het niet op met zachtjes regenen en werden de volhouders gedwongen om onder een zeer
vernuftig, door Edward in elkaar
gezette, schuiltent plaats te nemen.
Wel heel knus met de regendruppels
op het dak.
Na een goede nachtrust was het
vroeg op voor de leiding om het

kwis hebben we dan ook in het bos
gehouden en hierbij heeft iedereen
gewonnen.
Om halfvijf gingen de Kikkers op
de fiets en de Kwakbollen in de auto
weer terug naar het Marktplein,
waar de ouders stonden te wachten
om hun kroost op te halen.
Het was een geslaagd kamp en iedereen was lekker moe!

waren gekropen.
De Kikkers vertrokken, toen het
donker begon te worden, met 2 bat-

vrije ontvangst.
Toen moesten ze nog een heel eind
lopen langs de Oude Bredasebaan
en via de Hondsdonkseweg naar het
kampterrein.
De Kikkers vertrokken om dezelfde
tijd, onder begeleiding van Elly, Ine
en Sonja, per fiets naar de hut op de
Strijbeekseheide. Van daaruit was
er een speurtocht te voet, met leuke
opdrachten.
Tegen 5 uur waren ook zij op het
kampterrein aangekomen en natuurlijk waren zij lekker moe.
Het was de hoogste tijd om de ten-
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Fred Froger

ontbijt voor te bereiden. Dat liep
weer "gesmeerd".
Wat zou er in de potjes zitten? Om
dat te weten te komen zijn de
Kwakbollen het bos ingegaan. Van
alles wat, steeds weer opzoeken op
de meegenomen zoekkaarten.
De Kikkers hadden verder die dag
maar een doel: Rododendrons uit de
grond trekken in het bos. En daar
kunnen we nog jaren mee vooruit.
Na de lunch met heerlijke gebakken
eieren, kwamen de Kwakbollen ook
mee helpen in het bos. De geplande
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Manu Nationaal Park

Het buitengebied over tien jaar

oe ziet uw buitengebied eruit over tien jaar? Veel boeren stoppen nu of binnen enkele
jaren. In vrijkomende boerderijen
vestigen zich nieuwe bedrijven of
burgers. Een deel van de landbouwgrond wordt opgeslokt door
de uitbreidende stad of een nieuw
bedrijventerrein. De overige grond
komt bij de resterende landbouwbedrijven, die groter en intensiever
worden. Het is niet meer vanzelfsprekend meer dat boeren het landschap in stand houden. Als we willen dat ze naast aardappels en melk
ook natuur en landschap produceren, dan zullen we ze daarvoor
moeten betalen. Om daar draagvlak voor te krijgen, moeten we ervoor zorgen dat burgers er ook van
kunnen genieten door middel van
wandel- en fietspaden, recreatievoorzieningen, een restaurant of
een speelbos.
Zeven bedreigingen van het buitengebied
Het landschap en het buitengebied
van Nederland worden bedreigd. Dit
leidt tot een onomkeerbare verandering. Zeven bedreigingen van het
buitengebied worden hieronder genoemd:
1. we denken te gemakkelijk dat
het omringende landschap vanzelf mooi blijft;
2. steden, dorpen en bedrijventerreinen breiden voortdurend uit;
3. steeds meer landschapselementen in het agrarisch gebied verliezen hun functie en worden
niet meer onderhouden. Denk
aan oude boerderijpanden, sloten, poelen, houtsingels, knotwilgen etc.;
4. het gaat slecht met de landbouw
en steeds meer landbouwbedrijven stoppen;
5. nieuwe bewoners in het buitengebied weten weinig van streekeigen bebouwing en beplanting;
6. nieuwe bedrijven die zich op

boerenerven vestigen houden
weinig rekening met de landschappelijke waarde van het
pand en het erf;
7. de overheid heeft onvoldoende
geld om beheer van waardevol
landschap te betalen.
Wat doet “Nederland Mooi”
Minister Veerman van LNV heeft
op 14 juli in het Brabantse Helvoirt
het startsein gegeven voor
“Nederland Mooi”, een campagne
voor stimulering van lokale financiering van natuur en landschap.
Het gaat met name om natuur en
landschap in het gewone boerenland
(of van andere particulieren) waarvoor geen of onvoldoende regelingen bestaan, zoals voor recreatieve
wandelpaden, bloemrijke stroken
langs akkers en extra lange plasdras
situaties voor weidevogels.
“Nederland Mooi” bundelt de
krachten van elf landelijke organisaties met hart voor natuur en landschap. Doel is om gemeenten, lokale natuur- en landschapsorganisaties, bedrijven en burgers te inspireren de eigen leef- en werkomgeving
mooier en groener te maken. De
rijks- en provinciale overheid behoudt daarbij haar taak voor de Ecologische Hoofdstructuur, maar op
kleinere schaal kan lokale financiering volgens “Nederland Mooi” van
substantiële betekenis zijn.
“Nederland Mooi” is een actie in de
vorm van een campagne. De campagne beoogt gemeenten, bedrijven
en burgers te inspireren tot het opzetten van lokale financiering van
natuur en landschap. Doel is het
verfraaien van de eigen woon- en
werkomgeving. Lokale financiering
komt niet in de plaats van overheidsfinanciering; het rijk en de provincie behouden hun taak bij realisering van de Ecologische Hoofdstructuur. Lokale financiering richt
zich op aanleg en/of beheer van die
onderdelen in het landschap die u
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hoog waardeert, maar waarin de bestaande regelingen niet goed voorzien. Dat kan uiteenlopen van het
treffen van extra maatregelen om
weidevogels te behouden (bovenop
het Programma Beheer) tot het aanleggen van bloemrijke gras- en akkerranden met recreatieve paden of
het aanleggen en/of in stand houden
van beplantingen.
Adoptie
Even een ommetje maken en ontspannen, dat is goed voor lichaam
en geest. U geniet van het groen in
uw directe omgeving. Stel dit groen
veilig door ‘adoptie’. U draagt financieel bij aan behoud en beheer
van een stukje natuur zoals een
bloemenrand of een grutto. Daarbij
bouwt u een band op met uw
“adoptiekind”: U plukt bloemen
langs de akker of u hoort en leest
hoe het gaat met de grutto. Adoptie
is een aantrekkelijke manier om bij
te dragen aan natuur en landschap.
Informatie
Meer weten? Bezoek ook eens de
site van “Nederland Mooi” (www.
NederlandMooi.nl). Daarin kun je
lezen hoe je een adoptieplan kunt
maken en je idee kunt realiseren.
Wil je meer weten over kleine landschappelijke elementen, of hoe je
het beste een poel kunt aanleggen,
of geriefhoutbosjes? Op de site van
Landschapsbeheer Nederland
(www.landschapsbeheer.nl) kun je
informatie bestellen in de winkel.
Zelf heb ik al een aardig aantal eenvoudige handleidingen bij landschapsbeheer besteld. Aan het lezen
en het toepassen ervan heb ik inmiddels vele uurtjes besteed en het
resultaat begint nu langzaam zichtbaar te worden.
Sjoerd Borst

S

ommige landen ben je al jarenlang van plan te bezoeken,
maar om een of andere reden komt
het er gewoon niet van. Zo was het
in mijn geval Peru, nota bene het
vogelrijkste land ter wereld met
meer dan 1700 vogelsoorten. (ter
vergelijking: Europa telt ca. 600
vogelsoorten, de toevallige gasten
meegerekend).
De aanwezigheid van “Sendero Iluminoso”, de “Schijnende Pad” guerrillabeweging, stond een reis naar
Peru al die tijd in de weg. In het begin van de jaren negentig waagden
enkele Engelse vogelaars het toch,
om tegen alle adviezen in een gebied
in te trekken waarvan bekend was
dat de guerrilla’s daar actief waren.
Hun zoektocht naar zeldzame vogels
hebben ze met hun leven moeten
bekopen, toen ze door guerrilla’s uit
een autobus werden gesleurd en
meegenomen en, naar later bleek, te
zijn geëxecuteerd.
Chris Steeman, een Belgische vriend
van mij, die het in die jaren ook een
keer waagde, keerde ijlings terug
naar de bewoonde wereld, toen hij

op weg naar een reservaat enkele
lijken zag liggen in een greppel
langs de weg.
Me dunkt genoeg redenen om enige
voorzichtigheid te betrachten met
plannen om een reis naar dat land te
maken.
Maar zie daar, de guerrilla’s zijn inmiddels geliquideerd of zitten achter
slot en grendel en het is weer veilig
om het land te bezoeken. Uiteraard
moet je in Lima of Cuzco op je hoede zijn voor zakkenrollers, maar
waar niet tegenwoordig in de grote
stad?
In november 2002 is het dan eindelijk zover en ben ik in gezelschap
van mijn Belgische vrienden 3½
week naar Peru geweest.
De eerste dagen brengen we aan de
kust door in de buurt van de hoofdstad Lima, waarbij we ook een succesvolle zeetocht maken in de Grote
Oceaan tot wel 65km uit de kust op
zoek naar zeevogels.
Hierna vliegen we over de Andes
naar het zuidoosten van Peru naar
Cuzco, een van de bekendste toeristische trekpleisters van Peru. Veel
toeristen bezoeken
jaarlijks dit idyllische stadje en van
daaruit wordt een
bezoek gebracht
met de trein aan de
wereld bero emd e
verloren Incastad
Machú Pichú.
Het hoofddoel van
onze reis naar Peru
is echter het Manu
Nationaal Park en
vanuit Cuzco vertrekken we dan ook
de volgende ochtend per jeep naar
het reusachtige reservaat gelegen in
het nog tamelijk
ongerepte regen-

Cock-of-the-Rock

woud op de grens met Bolivia. Manu bevindt zich in het zuidoosten
van Peru en ligt voor een groot gedeelte langs de Madre de Dios
(Moeder van God), een grote zijrivier van de Amazone.
In een groot deel van het ruim 2 miljoen ha grote Manu Nationaal Park
is nog nooit iemand geweest, al zijn
er sterke aanwijzingen dat er diep in
het regenwoud nog mensen leven,
die nooit in contact zijn geweest met
de westerse wereld.
Manu wordt beschouwd als het reservaat met de grootste verscheidenheid aan flora en fauna van de gehele wereld en er leven meer dan 1000
vogelsoorten in dit gebied alleen.
Het reservaat omvat een compleet
ecosysteem vanaf de puna zone
hoog in de Andes, neerwaarts langs
het nevelwoud op de oostelijke hellingen van het Andesgebergte, tot
aan het schijnbaar eindeloze laagland regenwoud.
Op weg naar Manu maken we een
korte stop in het stadje Paucartambo,
waar we coca-thee drinken om beter
bestand te zijn tegen de grote hoogte. Via de Abra Ajanacopas komen
we op we het hoogste punt van de
tocht naar Manu en bereiken we de
westelijke grens van het reservaat.
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Machú Pichú

De eerste paar dagen brengen we
door in het nevelwoud op een hoogte variërend van 3500 – 1500 meter.
Het nevelwoud is adembenemend
mooi en hoewel we af en toe last
hebben van de laag hangende bewolking zien we vele nieuwe vogelsoorten waaronder de Lierstaart-

Pantiacolla lodge

nachtzwaluw, de endemische Marcapatastekelstaart, de Rood-witte
Mierpitta en vele soorten kolibries,
vliegenvangers en vooral tangares.
De eerste twee nachten slapen we in
een zéér primitieve berghut in een
slaapzak op de vloer, maar de volgende twee dagen slapen we in de
geriefelijke Cock-of-the-Rock lodge
een stukje lager in de bergen, uiteraard niet ver van de baltsplaats
van de Rode Rotshaan (Cock-of-theRock).
Gezeten op de veranda van de lodge,
uiteraard met een goudgele rakker
binnen handbereik, hebben we een
prima uitzicht op de
"feeders" (zuigflessen met suikerwater erin), die regelmatig bezocht
worden door kolibries. Op de voederplanken komen niet alleen de vogels op de vruchten af, maar ook de

Bruine Kapucijnapen.
We brengen heel wat tijd door bij de
baltsplaats van de Rode Rotshaan,
waarvan het mannetje een van de
mooiste vogels is die ik ooit gezien
heb.
Hierna dalen we met de jeep af naar
Atalya, een piepkleine nederzetting
gelegen aan de Madre de Dios, het
einde van de bewoonde wereld, zo
lijkt het. Het laagland regenwoud
van Manu is alleen te bereiken via
deze rivier.
In Atalya klauteren we dus in een
gemotoriseerde kano en beginnen
aan de tocht over de snelstromende
rivier naar de Pantiacolla lodge. We
zijn net een kwartiertje aan het varen, als de motor van de boot
afslaat en de
boot een hulpeloze
prooi
wordt van het
snelstromende
water. Paniek
alom en als de
boot bijna kapseist krijg ik al
donkere visioenen van een nat
pak. Gelukkig
weet de schipper de motor weer net op tijd aan de
praat te krijgen, anders waren we
met bagage en al in de rivier terechtgekomen en hadden we naar de kant
moeten zwemmen.
De tocht over de
onstuimige rivier
is niet gemakkelijk en door de
lage waterstand
van de rivier moet
de schipper bijna
voortdurend tussen de zandbanken heen laveren
en af en toe heb ik
het gevoel dat we
aan het wildwatervaren zijn.
Maar desalniettemin genieten we
van de tocht, zien

regelmatig grote groepen papegaaien overvliegen en zien vele soorten
reigers langs de rivier waaronder de
Gestreepte Tijgerroerdomp, een vogel waar ik al tijden naar op zoek
was tijdens mijn vogelreizen in
Zuid-Amerika.
Het langs de oevers van de rivier
gelegen regenwoud wordt steeds
dichter en na enkele uren varen bereiken we de Pantiacolla lodge, die
vanaf de rivier niet te zien is. We
beklimmen de steile oevers van de
rivier en komen via een paadje uit
op een open plek in het oerwoud.
Hier worden we begroet door een
Engelse gastvrouw en we worden
gehuisvest in eenvoudige houten
hutjes, die rondom het hoofdgebouw
van de lodge liggen.
Wij blijken de enige gasten in het
complex te zijn. De enige verbinding met de buitenwereld hier is het
dagelijkse radiocontact vanaf de lodge met hun thuisbasis in Cuzco.
De volgende vier dagen brengen we
door in dit magnifieke regenwoud.
De jungle is overweldigend, reusachtige bomen waarvan sommige
exemplaren meer dan 100m hoog
zijn, torenen hoog boven ons uit en
het onheilspellende gebrul van de
Rode Brulapen is voortdurend te horen.
In de nieuwe wereld zijn bloedzuigers godzijdank een onbekend fenomeen, maar "chiggers", kleine onzichtbare mijten, zijn waardige
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nevelwoud

plaatsvervangers. Ze kruipen bij
voorkeur tussen strak zittende kledingstukken, zoals sokken en
broeksbanden en veroorzaken een
hevige gekmakende jeuk. Er valt
niet veel aan te doen, behalve krabben en nog eens krabben, nietwaar
Vital?
Elke dag dwalen we langs de smalle
paden in het regenwoud met zijn op
sommige plaatsen erg dichte bamboebegroeiing. Vele vogelsoorten
worden op de lijst bijgezet en de
Witwangtodietiran, een kleine vliegenvanger die alleen in Manu voorkomt, blijkt mijn 6000e soort te zijn
die ik op mijn persoonlijke wereldlijst kan bijzetten.
Bijna elke ochtend genieten we van
het spectaculaire gezicht van tientallen boven de rivier vliegende Zandkleurige Nachtzwaluwen, als ze terugkeren van hun nachtelijke jacht
op insecten naar hun roestplaats op
de zandbanken in het midden van de
Madre de Dios rivier.
Elke avond zitten we in de lodge,
waar buitengewoon smakelijke
maaltijden worden geserveerd aangevuld met halve liters ijskoud Cusqueña bier, waarna ik trouw mijn
dagboek weer invul, de 24e jaargang
alweer.
Met de boot brengen we ook een bezoek aan een "colpa", waar duizenden papegaaien elke morgen komen
aanvliegen om zouten en mineralen
te komen “likken” van de steile rivieroevers.
Niet alles verloopt succesvol, zoals
onze speurtocht naar de Witvleugeltrompetvogel. We spenderen vele
uren aan de zoektocht naar deze vogels, maar falen hopeloos. Helemaal
tevergeefs is deze speurtocht niet,
want behalve diverse mooie vogel-
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soorten, vinden we in de top van een
boom een familie van maar liefst elf
Neusberen.
Getekend door de onaangename beten van de chiggers verlaten we Pantiacolla, maar met een heel lange
lijst aan zeldzame vogelsoorten en
ook nogal wat apensoorten. Ik heb
nauwelijks chiggerbeten, maar de
overige leden van het gezelschap
wel. Wat de oorzaak hiervan is weet
ik niet met zekerheid, maar het is
altijd al zo geweest.
Ik schijn immuun te zijn voor chiggers, daarentegen is Vital buitengewoon gevoelig voor deze mijten.
Onderweg maken we een stop bij de

...met enig wantrouwen
stappen we uit onze kano
en wandelen naar de lodge. Een Belgische vogelvriend van ons is hier immers enkele jaren geleden
door een Bushmaster...
Amazonia lodge, een voormalige
theeplantage, die nu is ingericht als
een lodge voor natuurliefhebbers.
Met enig wantrouwen stappen we
uit onze kano en wandelen naar de
lodge. Een Belgische vogelvriend
van ons is hier immers enkele jaren
geleden door een Bushmaster gebeten. Hij heeft de beet van de zeer
giftige slang op miraculeuze wijze
overleefd, maar het heeft hem wel
een been gekost.
In de namiddag beginnen
we aan de steile klim op
een berghelling op weg
naar een hoge uitkijktoren, die een blik biedt op
de toppen van het regenwoud. Ik loop in voorlaatste positie als plotsklaps een grote wel 2
meter lange slang van de
helling afglijdt recht op
ons af…. Ik schrik me
een ongeluk, maar de Manu rivier
slang , voor glijdt achter

mij langs, maar Vital die achter mij
aanloopt krijgt hem bijna in zijn
broekspijpen. Hij springt omhoog,
slaakt een oerkreet, maar de slang
bijt niet en verdwijnt pijlsnel in het

bushmaster

regenwoud. We zien allemaal krijtwit na dit voorval en mijn hartslag
maakt nog steeds overuren als ik
even later de hoge uitkijktoren beklim… oef.
We overnachten slechts één nacht
op de ranch van de zeer gastvrije
theeplanters familie. We zien echter
toch nog prachtige vogelsoorten, zoals de Zonneral, de Vale Reuzennachtzwaluw en de zeldzame Gekuifde Draadkolibriewe de volgende
dag in de boot stappen om het Manu
Nationaal Park te verlaten en de reis
weer terug naar de bewoonde wereld
te maken.
Na een kort verblijf in Cuzco, brengen we uiteraard nog een bezoek aan
Machú Pichú en aan Abra Malaga,
hoog in het Andesgebergte, alvorens
we weer naar Europa terugkeren.
Tot slot: ik kan Manu aanbevelen,
maar als je een panische angst voor
slangen hebt kies dan een andere
bestemming.
Jan Vermeulen
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Ontsnippering

V

ersnippering is naast verdroging en vermesting een van
de belangrijkste oorzaken van de
achteruitgang van de natuurwaarden in Noord-Brabant. Natuurgebieden kunnen versnipperd raken
door wegen, spoorlijnen en kanalen. Hierdoor worden gebieden van
planten en dieren opgesplitst in (te)
kleine delen.
Hiermee begint de voorlichtingsbrief van de provincie over de aanleg van een groot aantal faunapassages. Tijdens een speciale voorlichtingsavond op donderdag 15 juni j.l.
voor Mark en Leij kwamen Hans
van Zandfoort en Hans Deelen van
de provincie de specialisten van onze vereniging bijpraten over de ontsnippering.
Faunaknelpunten
Het gevolg van de versnippering van
natuurgebieden is dat vele diersoorten tijdens het zoeken naar voedsel,
een partner, een geschikt leefgebied,
etc. vaak onneembare barrières van
infrastructurele aard moeten passeren. Vele soorten durven het niet aan
om de oversteek te wagen, andere
overleven de overtocht niet en worden doodgereden door voortrazende
auto’s. De plaatsen waar de meeste
verkeersslachtoffers vallen worden
faunaknelpunten genoemd. De provincie heeft alle knelpunten in het
provinciaal wegennet in kaart gebracht. Het resultaat van deze inventarisaties heeft liefst 216 knelpunten
opgeleverd waar in totaal 397 voorzieningen zijn gepland die de gevolgen van de ontsnippering moeten
tegengaan. De nota Ontsnippering is
in juli 1998 door de provincie vastgesteld. Opvallend was de grote
kennis en betrokkenheid van de provinciale medewerkers. Zij schuwden
de discussie met de natuurspecialisten niet en gaven duidelijk en helder
uitleg over de voorliggende plannen.
Duidelijk is ook dat de provincie

heeft geleerd van fouten die in het
verleden zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld de faunatunnel bij landgoed Luchtenburg.
Faunapassages
In het werkgebied van onze vereniging gaat het met name om de faunaknelpunten langs de N639, de provinciale weg tussen Breda en Baarle-Nassau. Door de aanleg van faunatunnels, wildrasters en poorten
zullen op vier plaatsen langs deze
weg faunapassages worden aangelegd. De tunnels met een doorsnede
van 1 meter zijn zodanig geconstrueerd dat er geen water in komt te
staan en er zal altijd voldoende licht
in vallen om dieren en amfibieën
niet af te schrikken. Er zijn al een
aantal van deze voorzieningen aangelegd en door middel van camera’s
is aangetoond dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Langs de
N639 zijn voorzieningen gepland bij
de plaatsen waar de “Grote of Roode
Beek” en de “Strijbeekse Beek” deze weg kruisen. Voorts zijn er nog
een tweetal passages voorzien bij de
landgoederen tussen Chaam en Ulvenhout. Hopelijk zullen deze faunavoorzieningen zorgen voor de mogelijkheid tot uitwisseling van fauna
tussen de verschillende gebieden.
Daarnaast hopen we natuurlijk dat

het aantal verkeersslachtoffers zal
afnemen. Volgens de plannen zullen
de werkzaamheden in september al
aanvangen.
Ecologisch bermbeheer
Naast de ontsnippering gaat de pro-

steenmarter

vincie ook meer aandacht besteden
aan het ecologisch beheren van haar
bermen. In alle bermen die in beheer
zijn bij de provincie zijn alle voorkomende planten geïnventariseerd.
Daarnaast zijn de bermen beoordeeld op hun geschiktheid om ecologisch beheerd te worden. Bij ecologisch bermbeheer wordt beoogd om
de bermen te verschralen. Door die
verschraling krijgen kruiden en
bloemen een kans zich te ontwikkelen, het aandeel grassen wordt teruggedrongen. De kruiden en bloemenvegetatie is gunstig voor vlinders en
insecten. Het duurt veelal zo’n 5 jaar
voordat de bermen helemaal ecologisch beheerd kunnen worden. Als
het zover is dan worden de bermen
nog maar één keer gemaaid, in het
najaar. Na het maaien blijft het
maaisel nog één tot twee weken liggen waardoor het zaad van de aanwezige bloemen kan afrijpen en terug kan vallen op de grond. Daarna
wordt het maaisel opgeraapt en afgevoerd. Als een berm eenmaal op
die manier beheerd wordt dan gaat
de provincie ook geld besparen. Er
hoeft immers maar eenmaal te worden gemaaid. Traditioneel worden
bermen minimaal drie en soms nog
vaker gemaaid of geklepeld. Dit is
een dure vorm van beheer. Het klepelen heeft bovendien als nadeel dat
naast de aanwezige planten die kapot worden geslagen ook de grond
wordt geroerd.
Will Woestenberg
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuuren cultuurhistorische waarden van het landschap in en
rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
individueel lidmaatschap:
€ 12,- per jaar.
gezinslidmaatschap:
€ 16,- per jaar.
lidmaatschap Jeugdgroep:
€ 6,- per jaar.
Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat.
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
secretariaat:

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

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