
jaargang 8, nummer 32 december  2004 

Weidevogelgroep presenteert 
jaarverslag 2004 

D e vrijwillige weidevogelbescherming “Weidevogelgroep Gilze” be-
stond aanvankelijk uit twee vrijwilligers, maar is in het seizoen 2004 

flink uitgebreid. 
De nieuwe naam van deze werkgroep is nu “Weidevogelgroep Alphen 
Chaam Gilze” en bestaat momenteel uit vijfentwintig vrijwilligers. In sa-
menwerking met maar liefst zevenenveertig boeren hebben we het afgelo-
pen seizoen 2004 geprobeerd zoveel mogelijk weidevogels te beschermen 
op diverse locaties binnen de gemeenten Gilze-Rijen, Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau en Strijbeek.  
 
Opsporen en markeren 
Deze bescherming bestond o.a. uit het opsporen en markeren van nesten, zo-
dat de boeren tijdens het bewerken van het land om de nesten heen konden 
werken. Als dat niet mogelijk was, werden de nesten verlegd en jonge kie-
vitpullen werden, indien mogelijk, naar veiligere percelen verplaatst. Verder 
werden op te maaien percelen vlaggen geplaatst om de aanwezige gruttopul-
len te verdrijven naar andere percelen.  
De samenwerking met de boeren was meer dan voortreffelijk. Wij danken 
hen dan ook voor hun bijdrage aan het goede resultaat. Hopelijk kunnen we 

kleverig koraalzwammetje 
Foto: Marianne Dumont 

Een van de vrijwilligers actief in het veld 
foto: Maaike Riemslag 

Natuuragenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

januari 
2,   zo   9.30   Wandelen Chaam 
9,   zo   9.30   Wandelen Baarle 
14, vr 20.00   Nieuwjaarsbijeen-
                      komst 
29, za  9.00    Werkdag in de natuur 
30, zo  9.30    Wandelen  vogel- 
                      werkgroep 

 
 
 
 

februari 
6,   zo   9.30   Wandelen Chaam 
13, zo   9.30   Wandelen Baarle 
13, zo   9.00   Excursie Vogelwerk
                      groep  
18, vr  20.00  Filmvoorstelling 
                      “Extremadura” 
26, za   9.00   Werkdag in de natuur 
27. zo   9.30   Wandelen Vogel- 
                      werkgroep 

 
 
 
 

maart 
6,   zo   9.30   Wandelen Chaam 
13, zo   9.30   Wandelen Baarle 
18, vr  20.00   Lezing: “de vijf  
                       grote Europese 
                       carnivoren” 
26, za   9.00   Werkdag in de natuur 
27, zo   9.30   Wandelen vogel-     
                      werkgroep 

 
 

april 
3,   zo   9.30   Excursie 
10, zo   9.30   Wandelen Baarle  
30, za 13.00   Oranjetip wandeling 
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in de toekomst op deze voet door-
gaan gezien de noodzaak van het 
beschermen in verband met de dra-
matische teruggang van de weide-
vogelstand.  
 
Algemeen nieuws 
Het voorjaar was in eerste instantie 
weer erg droog. Vooral de grutto’s, 
die in het begin van het seizoen in 
sommige gebieden in redelijke aan-
tallen zaten, trokken om deze reden 
steeds weer weg. De boeren waren 
op de normale tijd van het jaar op 
het land aan het werk met het ge-
reedmaken van de maïsakkers, 
evenals de kieviten die aan hun nes-
ten begonnen. Daarna brak er een 
natte periode aan en het gras groei-
de snel. De grutto’s maakte hiervan 
gebruik en begonnen ook aan hun 
nestbouw. Toen er op een bepaald 
moment voorspeld werd dat de 
weergoden ons een aantal dagen 
gunstig gezind zouden, zijn werd er 
in hoog tempo overal in één dag 
gemaaid. Voor de boeren fijn, maar 
voor de jonge grutto pullen minder. 
Er bleef geen gras meer staan om te 
foerageren of te schuilen. Dus wa-
ren er ook weinig of geen overle-
vingskansen.  
Ook voor de jonge kieviten was dit 
desastreus, omdat de kieviten met 
hun jongen van de kale maïsvelden 
en de te smalle slootranden naar de 
pas gemaaide weidevelden trokken 
op zoek naar rijkelijk bodemleven 
(voedsel). Dat het gras veelvoudig 
gedraaid moest worden hadden ze 
over het hoofd gezien. Vele pullen 

hebben hierdoor dan ook het loodje 
gelegd door verstikking onder het 
zware gras. Ze zijn ook zo klein en 

waar zich in eerste instantie veel 
weidevogels bevonden, hebben we 
dit jaar voor het eerst met onze 
groep aan weidevogelbescherming 
gedaan. Eerder werd hier al een ge-
deelte van het gebied beschermd 
door vader en zoon Van Weele, 
waarmee we nu samenwerken. 
Door de geweldige inzet van vele 
vrijwilligers en boeren zijn in dit 
gebied tweeëntachtig nesten gevon-
den. Helaas zijn er maar zeven uit-
gekomen, dus 91,46%  verstoord. 
Aan de hand van beoordeling van 
deskundige, Marco Renes van Bra-
bants Landschap, en van ervaren 
vrijwilligers uit onze groep is dit 
voornamelijk toe te schrijven aan 
predatie door vossen, die stelselma-
tig hele velden afspeurden naar be-
broede eieren, verder ook enkele 
door eierrapers, kraaien en mis-
schien kleine marterachtigen zoals 
wezel, hermelijn of bunzing en ver-
wilderde katten. 
Conclusie: bijna geen enkele jonge 
weidevogel in dit gebied. Dit hoeft 
maar een of twee jaar te duren en 
alle weidevogels zijn daar vertrok-
ken. Er wordt bekeken wat hieraan 
gedaan kan worden. 
Hopelijk herstelt het konijn zich 
snel en hopen we op betere tijden 
voor de beschermers en boeren uit 
dit gebied.  
Ook worden er steeds nieuwe sug-
gesties gedaan om eieren te be-
schermen, o.a. mensenhaar om het 
nest leggen. De geur van de mens 
schrikt vossen en andere marterach-
tigen af. Allemaal naar de kapper 
dus!!! En misselijk makende nep-
eitjes moeten de kraaien leren dat 
ze beter van de eieren van weidevo-
gels kunnen afblijven. 
 
Hoogst aantal gevonden nesten 
evenals de beste grutto resultaten 
in de Bleeke Heide te Chaam 
In het gebied rondom het reservaat 
“De Bleeke Heide” in Chaam, waar 
twee groepen actief zijn geweest, 
zijn geweldig veel kievitsnesten ge-
vonden. Maar liefst 179 nesten 

als ze zich drukken zie je ze echt 
niet. Jammer, want het nestbescher-
men en het uitkomen liep geweldig 
goed in de meeste gebieden.  
De scholeksters waren dit jaar rede-
lijk laat, toch hebben zij de achter-
stand royaal ingehaald. Er zijn veel 
legsels succesvol geweest. 
 
Beste uitkomstresultaat in Gilze. 
Ontwikkeling nieuwe bescherm-
methode 
De groep uit Gilze had het hoogste 

uitkomstresultaat. Maar liefst   
85,29 % van de 70 gevonden nesten 
is uitgekomen. Nieuw bij de werk-
groep Gilze was het werken met 
mandjes waarin de kievitsnesten 
werden gelegd. Voordeel is dat het 
nest maar een keer opgepakt hoeft 
te worden, het verandert niet meer 
van structuur en het is minder 
kwetsbaar bij het verplaatsen. De 
kievit zelf broedde gewoon door. 
Ook voor de boer zelf is het een 
stuk gemakkelijk het nest te ver-
plaatsen tijdens bewerkingen.  
 
Beschermd gebied, maar hoge 
predatie aan de Boerenbaan te 
Alphen 
In het prachtige open landbouwge-
bied aan de Boerenbaan te Alphen 

Ook dit kievitkuiken heeft het niet gered 

Veldmedewerker van Brabants 
Landschap past nieuwe methode toe 
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waarvan er 125 uitgekomen zijn. 
De grutto doet het daar geweldig 
goed, veertien nesten waarvan elf 
uitgekomen.  
In het reservaat zelf zijn ook nog 
eens zeven gruttonesten uitgeko-
men. In totaal tweeëntwintig dus! 
Dit gebied is erg aantrekkelijk voor 
weidevogels vanwege het natuurre-
servaat met zijn grote waterplas en 
het hoge grondwaterpeil. 

Momenteel wordt er hard aan ge-
werkt om de gebieden grenzend aan 
het natuurreservaat nog aantrekke-
lijker te maken voor de grutto en 
andere weidevogels. Hierover meer 
in de volgende nieuwsbrief. 
Een van de bedrijven uit deze groep 
had het hoogste aantal nesten per 
bedrijf, te weten vijfenzestig nesten 
waarvan er negenenveertig uitgeko-
men zijn. 
 
Ook nestbescherming in Strij-
beek  
Ook de groep die werkzaam is ge-
weest in het gebied Strijbeek heeft 
goede resultaten behaald. Van de 

elf gevonden nesten zijn er negen 
uitgekomen.  
Door hun alertheid kwamen ze te-
vens tot de ontdekking dat de sloten 
in dit gebied veel te steil schoonge-
maakt worden, waardoor de jonge 
pullen niet meer uit de sloot kunnen 
komen met alle nare gevolgen van 
dien voor deze jonge vogels. 
 
Geweldige samenwerking tussen 
vrijwilligers en boer in Baarle-
Nassau 
Verder heeft de groep uit Baarle-
Nassau, naast een goed weidevogel-
seizoen, eenentwintig nesten waar-
van vijftien uitgekomen, het ook 

getroffen met een geweldig mee-
werkende boer. Hij zet zich niet al-
leen in voor de bescherming van 
weidevogels maar ook voor de nest-
gelegenheid van de boeren- en huis-
zwaluwen, kerkuil en steenuil. Als 
er gegadigden zijn die ook graag 
een nestkast voor de kerkuil of de 
steenuil willen plaatsen, dan kun je 
deze bij ons aanvragen. Wij kunnen 
die voor u regelen via Brabants  
Landschap of via Mark & Leij. Dit 
geldt ook voor kunstnestjes voor de 
boeren- en huiszwaluw.  
 
Beschermer van weidevogelge-
bied gelegen tussen Gilze en Mo-
lenschot sluit zich bij ons aan 
Al jaren wordt er in een gebied tus-
sen Gilze en Molenschot aan wei-
devogelbescherming gedaan door 
één persoon op het land van twee 
boeren. Niet alleen de kievit maar 
ook de grutto en de scholekster 

broedden hier. Er werden vijfender-
tig nesten gevonden. Ondanks dat 
er in een gedeelte van het gebied 
veel predatie plaatsvond zijn er toch 
vijfentwintig nesten succesvol ge-
weest waaronder twee gruttonesten. 
Er werd erg laat gemaaid waardoor 
de pullen goede kansen hebben ge-
had op te groeien tot vliegvlug. 
 
Ondanks bescherming toch ver-
dere achteruitgang 
Ondanks het geweldige resultaat 
door de inzet van boeren en vrijwil-
ligers, lijkt het er sterk op dat de 
kievit aan de rand staat van een gro-
te achteruitgang. De reden hiervoor 
is, dat er vrijwel zeker veel te wei-
nig jongen vliegvlug worden. De 
problemen lijken zich vooral voor 
te doen in de tweede helft van de 
jongenfase, dus als ze ongeveer 
twee weken oud zijn. Dit tijdstip is 
ongeveer gelijk met het moment dat 
de jongen overschakelen van op de 
bodem levende insecten naar in de 
bodem levende insecten. 
Als we kijken naar het terreinge-
bruik van de jonge kieviten, dan 
zien we dat dit zich voornamelijk 
afspeelt in de perceelsranden. Di-
rect na het uitkomen worden de jon-
ge vogels door de oudervogels naar 
deze perceelsranden geleid. Als we 
beter naar deze randen kijken, zien 
we dat deze in de gangbare land-
bouwgebieden, waar de meeste kie-
viten zitten, zeer smal zijn en wei-
nig dekking te bieden hebben. De 
aanwezige slootkanten zijn vaak te 

kunstnestje met jonge boerenzwa-
luwen aan de Langereit te Gilze 

wakende grutto op zijn uitkijkpost 
Foto: www.vogelbescherming.nl 

Ook onze toekomst moet nog kun-
nen genieten van de natuur. 

 
 

...wordt er hard aan gewerkt 
om de gebieden grenzend aan 
het natuurreservaat nog aan-
trekkelijker te maken voor de 

grutto ...  
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Foto’s bij dit artikel  
Maaike Riemslag 

 
Sponsors   

Rabobank Gilze en  
Brabants Landschap 

volop bezig oplossingen te zoeken 
voor dit probleem. Voorgedragen 
wordt om tegen een hoge vergoe-
ding over te gaan tot het aanleggen 
van brede kruidige akkerranden. Dit 
bevordert zowel het voedselaanbod 
als wel de beschuttingsmogelijkhe-
den voor jonge vogels. 
We wachten met spanning de ont-
wikkelingen af. 
 
Eindresultaat 2004 
De “Weidevogelgroep Alphen 
Chaam Gilze” heeft in het seizoen 
2004 maar liefst 444 nesten kunnen 
beschermen. Dat zijn er 415 meer 
dan vorig jaar. 
Natuurlijk hebben we nog geen ver-
gelijkingsmateriaal. Dat komt vol-
gend jaar pas. Ondanks dat de pre-
datie in een van de gebieden enorm 
was, zien we aan het totaal dat de 
predatie toch nog mee valt. 
(36.18%). Het uitkomstpercentage 
ligt op 63,82 %. Dat is zeer accepta-
bel. 
               
Tot slot 
Wij zijn aangesloten bij Vrijwillige 
Weidevogelbescherming van Bra-
bants Landschap. Zij ondersteunen 
ons wat betreft materiaal (markeer-
stokken, nestbeschermers), oplei-
dingen, cursussen en begeleiding 
van nieuwe vrijwilligers in het veld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maaike Riemslag-Ansems, 
Coördinator Weidevogelgroep 

steil en de bodem van de sloot staat 
meestal droog en heeft geen slik-
randjes. Daar de perceelsranden erg 
smal zijn, is er (te) weinig voedsel-
aanbod. Ook bieden deze perceels-
randen te weinig dekking (gewassen 
komen nog niet boven de grond uit 
en er zijn nog nauwelijks of geen 
percelen met kort gras aanwezig). 
Kieviten komen van nature niet in 
lang gras maar hebben een voorkeur 
voor korte vegetatie. 
Doordat de randen te weinig dek-
king bieden, hebben de jonge kievi-
ten ook weer een verhoogde kans op 
predatie. Predatoren zoals vos, we-
zel, bunzing, egel, hermelijn, kat, 
torenvalk, blauwe reiger en zwarte 
kraai concentreren zich natuurlijk 
ook op deze smalle perceelsranden, 
waardoor jonge kieviten nog eens 
extra worden belaagd. 
Werkzaamheden in landbouwgebie-
den die gecombineerd worden met 
weidevogelbescherming zijn naar 
alle waarschijnlijkheid uit te sluiten 
als belangrijkste oorzaak van het 
wegvallen van de jongen. Wel is het 
wiedeggen nadelig voor de kuikens. 
Willen we de kievit en grutto in ons 
landschap blijven behouden dan 
zullen we ons toch optimaal moeten 
blijven inzetten, op de eerste plaats 
voor de bescherming van de nesten 
en op de tweede plaats, die zeker 
niet minder belangrijk is, voor de 
opgroeikansen van de pullen/
kuikens. Op landelijk niveau is men 

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Predatie 

Grutto 21 20 15 5 75,00 0 

Kievit 366 358 223 135 62,29 84 

Scholekster 40 39 28 11 71,79 8 

Wulp 11 11 6 5 54,55 3 

Wilde eend 3 3 2 1 66,67 1 

Canada gans 1 1 1 0 100,00 0 

Graspieper 1 1 1 0 100,00 0 

Waterhoen 1 1 1 0 100,00 0 

Totaal 444 434 277 157  96 

Legsels per soort 2004   

Aanmelden “Weidevogelgroep   
Alphen Chaam Gilze”.  

Voor aanmelding als vrijwilliger of 
deelnemer (agrariër, loonbedrijf): 

 
Maaike Riemslag-Ansems 

Tel. 0161-452894  
Email: m.riemslag-ansems@planet.nl 

 
Annet Cleijsen-Ansems 

Tel. 0161-455416  
Email: annetcleijsen@home.nl 



ook uitgevlogen. De bewoners heb-
ben nog een aantal genoeglijke da-
gen aan de jonge steenuiltjes be-
leefd. 
 
Alphen-Riel 
In Alphen waren er dit jaar drie 
paartjes succesvol, weliswaar met 
minder jongen dan in 2003, maar er 
vlogen toch nog negen jongen uit. 
Opmerkelijk daarbij is een paartje 
kerkuilen dat in het voorjaar als vrij 
broedgeval twee jongen groot-
bracht. In november ontdekte de 
bewoner dat het paartje opnieuw 
jongen had. Dit maal wederom twee 
jongen maar niet zoals gewoonlijk 

onder de golfplaten maar keurig in 
de kerkuilenkast. 
Eén paartje dat al jaren achtereen 
succesvol was, heeft dit jaar een 
rustperiode ingelast en kwam niet 
tot broeden. Er was één adres waar 
Hans van Loon en Will Woesten-
berg dit jaar niet konden controle-
ren omdat de bewoners voortdurend 
onbereikbaar waren. Op dat adres 
was, met uitzondering van 2003, 
ieder jaar een paartje kerkuilen suc-
cesvol. 
In Riel registreerden Hans en Will 
nog een vrij broedgeval. Ze werden 
door de eigenaar gebeld dat er een 
kerkuil zat te broeden op de temp-
explaten in de koeienstal. Een van 
de platen was naar beneden geko-
men. De kerkuil zat op de naastge-
legen plaat te broeden op vier eie-
ren. Toen ook deze plaat naar bene-
den dreigde te komen hebben ze die 
met enkele stevige schroeven vast-
gezet. Al met al zijn ze nog geen 
drie minuten in de buurt van het 
nest geweest maar het was voor het 
paartje kerkuilen toch teveel, zij 
hebben het broedsel niet meer be-
zocht. Hopelijk keren ze volgend 
jaar terug in de inmiddels geplaatste 
nestkast. 
 
Baarle-Nassau 
De nieuwe Kerkuilenman van Baar-
le-Nassau en omstreken, Johan Ver-
smissen, had dit jaar in Baarle-
Nassau drie broedende paartjes. 
Twee paartjes hadden acht eieren 
gelegd. Hiervan zijn er zeven uitge-
komen en zijn er vijf uitgevlogen. 
Twee jonge vogels hebben het he-
laas niet gered. Op Eikelenbosch 
was er een vrij broedgeval waar 
twee jonge kerkuilen uitvlogen. We 
hopen Johan in de volgende 
nieuwsbrief te introduceren. 

Foto’s 
Paul Mentink 

www.paulmentink.nl/kerkuil 
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N a een kleine dip in het aan-
tal broedgevallen van de 

kerkuil in 2003 was er dit jaar in 
ons werkgebied weer een toename 
van het aantal broedende paar-
tjes.  
 
Chaam-Ulicoten 
In 2004 hadden Frank en Wim Cor-
nelissen veertien paartjes broedende 
kerkuilen die in totaal vierenvijftig 
eieren hadden gelegd. In 2003 wa-
ren dit tien broedende paartjes met 
achtentwintig uitgevlogen jongen. 
Hiervan zijn in totaal zesenveertig 
jonge kerkuilen uit het ei gekomen 
en zijn er uiteindelijk negenendertig 
uitgevlogen. Helaas hebben zeven 
jonge kerkuilen het niet gered. Er 
waren vier broedgevallen in Ulico-
ten, tien in Chaam (en nog een in 
Gilze). Tijdens de controle van een 
kerkuilenkast aan de Nieuwe 
Strumpt te Ulicoten werden Wim 
en Frank aangenaam verrast. In de 
kerkuilenkast zat namelijk een 
steenuil op drie eieren te broeden. 
De eieren zijn niet alleen uitgeko-
men, de drie jonge steenuiltjes zijn 

kuikens kerkuil  
dag 22 

kerkuil 

De broedgegevens van de kerkuil in 2004 
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O p 14 januari 2005 wordt de 
jaarlijkse nieuwjaarsbijeen-

komst gehouden bij Bellevue. De 
Quizcommissie is klaar met de voor-
bereidingen en het belooft weer een 
leuke, spannende avond te worden.  
Ik nodig in het bijzonder die leden 
uit die nog nooit op deze ledenavond 
zijn geweest. Voor de goede orde, 
de quiz is nadrukkelijk geen natuur-
quiz. Er zit voor iedereen wel wat 
in, het is gezellig en het is een 
mooie gelegenheid om andere men-
sen te ontmoeten die ook lid zijn van 
M&L.  
 
Burgemeester Van Campenhout 
heeft op het laatste moment toch nog 
geprobeerd om contact te leggen 
met M&L. Hij vroeg om een onder-
houd met mij als voorzitter. Ik heb 
aangegeven daarop te willen ingaan, 
maar vroeg vooraf om aan te geven 
waarover het gesprek zou gaan. Op 
die vraag is helaas geen antwoord 
meer gekomen.  
Gelukkig ziet de loco-burgemeester 
in dat samenwerken wel tot iets kan 
leiden. Medio december zal, op ini-
tiatief van de loco-burgemeester, 
een eerste poging worden gedaan 
om het geschade vertrouwen tussen 
de gemeente en M&L te herstellen. 
Ik hoop van harte dat, op grond van 
dit gesprek, de relatie beter wordt en 
spreek tevens de hoop uit dat onze 
nieuwe burgervader hier op voort 
zal bouwen en dat hij wel het ver-
mogen heeft partijen tot elkaar te 
brengen en een bindende factor zal 
zijn binnen de gemeente. M&L blijft 
voorstander van structureel overleg 
met het college maar alleen dan als 
zij het buitengebied integraal wil 
benaderen. “Natuurlijk in Alphen-
Chaam” moet meer zijn dan louter 
een slogan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Will Woestenberg 

gen dat ik terreingebonden voor-
lichting ga geven in de vorm van 
nieuwe wandelroutes en/of folders, 
de boswachter ondersteun in zijn 
werkzaamheden, onderhoudswerk-
zaamheden verricht aan recreatie-
voorzieningen en inventarisaties 
uitvoer. Een andere belangrijke taak 
is de surveillance, ik ga mij, onge-
veer 1/3 van mijn tijd, bezig houden 
met surveillance in het gebied. 
Vooral in de kwetsbare gebieden ga 
ik optreden tegen overtreders van 
de regels, maar ik blijf vooral gast-
heer van onze mooie gebieden en 
probeer zoveel mogelijk informatie 
te geven, over deze gebieden. 
 
Vragen of informatie 
Na dit korte maar krachtige verhaal 
hoop ik dat jullie ongeveer weten 
wie ik ben en dat, als jullie vragen 
of informatie willen hebben, dit ge-
woon aan mij kunnen vragen. Het 
gemakkelijkste is dit te doen via e-
mail p.raats@staatsbosbeheer.nl. 
Ook zal ik het interessant vinden 
om op de hoogte te blijven van jul-
lie bijzondere waarnemingen op het 
gebied van flora en fauna (graag 
ook een omschrijving van signale-
ringsplaats, ik weet namelijk nog 
niet alle gebieden exact te liggen). 
 
Veel natuurplezier en tot in het 
veld. 

 
Patrick Raats 

Veldmedewerker Voorlichting en 
Recreatie, Staatsbosbeheer 

M et dit stukje wil ik mijzelf 
even voorstellen aan alle 

leden van Mark en Leij. Een aan-
tal van jullie heb ik al een hand 
gegeven en/of een praatje mee ge-
maakt. Ik ben Patrick Raats en 
ben sinds 1 juni van dit jaar in 
dienst gekomen bij Staatsbosbe-
heer, beheerseenheid Langstraat/
Chaam. Mijn functie, binnen 
Staatsbosbeheer, is Veldmedewer-
ker Voorlichting en Recreatie.  
 
Opleidingen 
Mijn opleiding 
heb ik genoten 
aan de toen-
malige Mid-
delbare Bos-
bouw en Cul-
tuurtechnische 
School in Rhe-
den, nabij Arn-
hem. Ik heb hier de opleiding Na-
tuur- en Milieutechniek gevolgd en 
heb me gespecialiseerd in Natuur-
techniek. Voordat ik bij Staatsbos-
beheer terecht ben gekomen, heb ik, 
7,5 jaar op een vakantiepark ge-
werkt waar ik verantwoordelijk was 
voor 60 ha. bosgebied. Hier heb ik 
tevens een Natuurbeleidsplan ge-
schreven, waarin staat vermeld hoe 
het beheer moet worden uitgevoerd 
om een bepaalde doelstelling, die 
de eigenaar van het park in gedach-
te had, te realiseren.  
 
Taken 
Ik ben van jongs af aan al geïnteres-
seerd in de natuur. Dit had tot ge-
volg dat ik natuurfoto’s ben gaan 
maken en ben ook lid geworden van 
een vogelvereniging in mijn omge-
ving en ben nu beginnend vogel-
laar. Met nadruk op beginnend, 
want ik weet nog lang niet alles. 
Mijn huidige taken bij Staatsbosbe-
heer zijn vooral gericht op voorlich-
ting en recreatie. Dit wil vooral zeg-

Even voorstellen 

Mark & Leij Nieuwsbrief 

Van de  
voorzitter 
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W oensdag 3 november ver-
zamelden zich een delega-

tie van Staatsbosbeheer (SBB), de 
werkgroep externe contacten en 
een bestuurslid voor het halfjaar-
lijkse overleg tussen SBB en 
M&L. De najaarsbijeenkomst be-
treft een overlegvergadering die 
traditioneel bij Bellevue wordt 
gehouden. Het overleg is bedoeld 
om elkaar op de hoogte te houden 
over zaken die spelen op de 
(toekomstige) terreinen van SBB. 
Sinds enkele jaren gaan we in het 
voorjaar met de fiets het veld in. 
 
Inventarisatie/monitoring 
Bij enkele werkgroepen van Mark 
en Leij was nogal wat wrevel ont-
staan door een aantal mailtjes van-
uit SBB. Uit deze mailtjes bleek 
niet dat de inhoud alleen bestemd 
was voor de inventarisatie van de 
vellingvakken. Die gegevens moes-
ten volgens afspraak voor een be-
paalde tijd bij SBB binnen zijn. Een 
overlegvergadering is erg geschikt 
om dit soort communicatiestoringen 
de wereld uit te helpen. Wel wilde 

de inventarisatiemedewerkster pre-
cies weten wie op welk moment en 
met welk voertuig het veld zou in-
gaan om te inventariseren. Voor een 
vrijwilligersorganisatie als M&L is 
het echter niet te doen om dit iedere 
keer aan te geven. De vrijwilligers 
zijn immers afhankelijk van het 
weer, de mogelijkheid om vrij te 
kunnen nemen en vaak ook nog van 
elkaar alvorens zij het veld in kun-
nen. Frans Vermeer gaf daarnaast 
nog aan dat hij in al die jaren dat hij 
voor SBB inventariseert nog nooit 
een controleur was tegengekomen. 
Op de overlegvergadering tussen 
SBB en de werkgroepcoördinatoren 
zal dit punt opnieuw worden be-
sproken. 
 
Projecten en evaluatie werkdagen 
Opzichter André Muller van SBB 
zei structuur te missen in de werk-
wijze van de werkgroep beheer. De-
ze werkgroep die de werkdagen in 
de natuur verzorgt, werkt al voor 
het 2e jaar aan het vrijzetten van de 
bermen in de beurt van het Osse-
goor. Daar hoort ook het heideveld-

je bij de oeverzwaluwwand bij dat 
vorig jaar onder handen is genomen 
maar ook het heideveld achter de 
Leemkuilen. Het was SBB niet dui-
delijk dat M&L dit als één project 
beschouwt. Edwin van Meel, tot 
voor kort onze contactpersoon bij 
SBB, was daarvan wel op de hoog-
te. De reden dat we niet eerder bij 
de Leemkuilen hadden gewerkt wa-
ren de terreinomstandigheden al-
daar. Het is in de winterperiode 
vaak erg nat op de Leemkuilen. Dit 
jaar was het wel droog genoeg om 
daar te werken. Op de werkdagen in 
september en november is het hei-
develd vrijgemaakt van zaailingen. 
Het resultaat mag er zijn. Door het 
beheerswerk van M&L krijgen de 
staatsbossen er weer een mooi open 
heideveldje bij. Het is wel belang-
rijk voor de openheid van het heide-
veldje dat ook de strook langs het 
pad wordt vrijgemaakt van bomen. 
Dit is een te zware klus voor M&L 
en dus is SBB gevraagd om deze 
klus over te nemen. SBB heeft toe-
gezegd met de volgende dunning 
(in 2006) deze rand vrij te laten zet-
ten. 
Als de omstandigheden in de staats-
bossen te nat zijn wil de werkgroep 
de mogelijkheid hebben om uit te 
wijken naar bijvoorbeeld de Alp-
hense bergen waar het vrijwel nooit 
erg nat is. André Muller en de ove-
rige vertegenwoordigers van SBB 
begrepen dit ook wel. Tijdens het 
overleg zijn afspraken gemaakt 
over de toekomstige werkdagen. 
Overigens had SBB niets dan lof 
voor het werk dat wordt verzet tij-
dens de werkdagen. Zij kwamen 
zelf met een mooi nieuw project, 
het maaien van 1 ha aan Oude Loop 
(Kleine Maaien). Dit moet handma-
tig gebeuren omdat de kosten voor 
machinale verwerking te hoog uit-
pakken. Binnenkort zal Johan   
Schaerlaeckens samen met André 

Overleg met Staatsbosbeheer 

de Leemkuilen 
foto: Wim Dumont 



Strijbeekse Heide 
Het tegengaan van de verdroging 
van de Strijbeekse heide is volgens 
M&L niet te rijmen met het onder-
houd door het waterschap van de 2 
meter diepe sloten in het gebied. 
M&L zal dit aankaarten maar 
vraagt SBB om daar zelf ook aan-
dacht voor te vragen bij de Brabant-
se Delta. SBB heeft inmiddels al 
wel de rand van het Langven naar 
de Heistraat vrij gezet zoals eerder 
dit jaar tijdens de fietstocht was toe-
gezegd. De afgeplagde stukken hei-
de ontwikkelen zich goed. M&L 
heeft nog wel bij SBB aangedron-
gen op een goede afstemming met 
Natuurmonumenten nu die laatste 
partij er flink wat gronden bij zal 
krijgen in het kader van de landin-
richting Baarle-Nassau/Chaam. Die 
gronden grenzen direct aan de gron-
den welke al in beheer zijn bij 
Staatsbosbeheer. 
 
Problemen met exoten 
Volgens M&L wordt de situatie ten 
aanzien van de exoten, zoals de Ca-
nadagans en de Nijlgans, met name 
op de Bleeke Heide zeer problema-
tisch. Landelijk beleid van SBB is 
helaas nog niet vastgesteld. M&L 
vreest dat de situatie straks onom-
keerbaar zal worden en dringt aan 
op snelle maatregelen en een daad-
krachtig beleid. SBB geeft aan dat 
bij landbouwschade eerst afschot 
van exoten wordt geadviseerd. 
 
Amsterdamse godenzonen 
De vergadering werd nog juist op 
tijd afgesloten, om nog een stukje te 
zien van Ajax tegen een provincie-
clubje uit Israël. Toen we de verga-
derzaal uitkwamen stonden de go-
denzonen met 2-0 achter en beslo-
ten de deelnemers aan de vergade-
ring maar door te gaan naar de bar 
om de vergadering te evalueren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep externe contacten,  
Will Woestenberg 
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ductie. Er is nog wel een moeilijke 
weg te gaan (o.a. RAVON moet 
nog instemmen). In 2005 volgt een 
uitwerkingsplan. Ook informeerde 
de werkgroep naar de opstelling van 
SBB ten aanzien van een aanvraag 
voor de bouw van een 35 meter ho-
ge zendmast in de Ecologische 
Hoofdstructuur in ’t Merkske. Ge-
lukkig is deze aanvraag van KPN 
ook voor SBB niet bespreekbaar. 
 
Beheer Staatsbossen 
M&L is groot voorstander om de 
zandpadenbermen in de staatsbos-
sen, maar ook in Alphense bergen, 
ruimer vrij te zetten om zo meer 
kansen te bieden aan bodemmin-
nende soorten als insecten, mieren 
en levendbarende hagedissen. Het 
werk van de beheergroep van M&L 
heeft bewezen dat deze maatregelen 
effect hebben. Doordat de zon meer 
kans krijgt in de bosranden langs de 

vrij gezette bermen zien we nu al 
een toename van het aantal mieren-
nesten en de vlinderwerkgroep telde 
deze zomer langs deze bermen liefst 
18 levendbarende hagedissen. 
Ook het openzetten van grotere 
stukken bos is wederom onder de 
aandacht van SBB gebracht, maar 
tegelijkertijd ook het afsluiten van 
sommige paden zodat grotere stilte-
zones ontstaan. SBB heeft dit jaar 
ongeveer 12 kilometer zandpad ge-
schaafd om op die manier vergras-
sing tegen te gaan. Dit heeft een po-
sitief effect op de zandminnende 
insecten. Het is de bedoeling om 
ieder jaar een aantal zandpaden on-
der handen te nemen. 

Muller gaan kijken wat er precies 
moet gebeuren. 
 
Informatie over de planning van 
SBB over 2005 
SBB zal volgend voorjaar in het re-
servaatgebied van de Bleeke Heide 
een onderhoudsbekalking uitvoe-
ren. Het streven is een pH van 5.0 
(nu 4.8) in het reservaat. Een goede 
ph-waarde is vooral van belang 
voor voldoende bodemleven wat op 
haar beurt weer essentieel is voor 
het behoud van de weidevogelpopu-
latie. Ter voldoening aan de distel-
verordening heeft M&L de boeren 
dit jaar geholpen bij het maaien van 
de distels binnen de rasters, terwijl 
SBB buiten de rasters heeft ge-
maaid. Het streven is om buiten de 
rasters éénmaal per 2 à 3 jaar gefa-
seerd te maaien. De groei van ak-
kerdistels dwingt SBB echter om 
het grootste gedeelte jaarlijks te 
maaien. 
In ’t Merkske zullen de botanisch 
beheerde weilanden voortaan twee-
maal per jaar worden gemaaid. 
M&L was ook erg benieuwd hoe 
SBB staat tegenover de herintro-
ductie van de boomkikker in ’t 
Merkske. Een aantal jaren geleden 
hebben we immers een hoop bra-
men geplant ten behoeve van een 
geschikte landbiotoop voor boom-

kikkers. Bovendien hebben SBB en 
de Landinrichtingscommissie bij  
de inrichting van het gebied reke-
ning gehouden met de biotoopeisen 
van de boomkikker. Bij de laatste 
interne kwaliteitscontrole bij SBB 
is definitief gekozen voor herintro-

 
 
 
 
 
 
 
 

...om zo meer kansen te 
bieden aan bodemminnen-

de soorten als insecten, 
mieren en levendbarende 

hagedissen... 

 
 
 
 
 

...geschikte landbiotoop 
voor boomkikkers. Bij de 
laatste interne kwaliteits-

controle bij SBB  
is definitief gekozen voor  

herintroductie... 



O p 17 november waren na-
mens Natuurmonumenten 

(NM) Hans Hofland en Cees Ak-
kermans aanwezig in Bellevue 
voor het overleg met de werkgroep 
externe contacten van M&L. Het 
overleg is bedoeld om elkaar op de 
hoogte te houden over zaken die 
spelen op de terreinen van Natuur-
monumenten. Daarnaast gaan de-
legaties van beide partijen ook mi-
nimaal een keer per jaar het veld 
in om de situatie ter plaatse te be-
kijken en om te bezien welke maat-
regelen er eventueel genomen 
moeten worden. 
 
Inventarisatie/monitoring 
Cees Akkermans geeft aan dat de 
broedvogels in ’t Broek één maal 
per vijf jaar geïnventariseerd moe-
ten worden. De laatste keer heeft 
Sylvia van Nes dit op zich geno-
men. Zij is uiteraard over enkele 
jaren ook weer in beeld voor de 
volgende inventarisatieronde. De 
inventarisaties moeten volgens de 
Sovon-methode worden uitgevoerd. 
De vergunningverlening voor in-
ventarisaties loopt voortaan direct 
via Cees Akkermans. In december/
januari zal Cees weer overleg met 
de werkgroepcoördinatoren hebben 
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i.v.m. toekomstige inventarisaties. 
M&L geeft aan dat zij interesse 
heeft voor alle inventarisatiegege-
vens die NM binnen krijgt uit het 
werkgebied van M&L. Deze gege-
vens kunnen weer gebruikt worden 
om de leden te informeren middels 
de nieuwsbrief. 
 
Beheer en toekomstige inrichting 
‘t Broek 
Het pad dat parallel loopt met de 
beek wordt nog regelmatig gebruikt 
door landbouwvoertuigen. Volgens 
iedereen is dit niet echt nodig voor 
de boeren die daar vee inscharen. 
Die strook zou beter ingericht kun-
nen worden door het talud van de 
beek te verflauwen, waardoor een 
bredere strook plas/dras ontstaat. 
Dit kan worden meegenomen als 
over enkele jaren het gebied wordt 
uitgebreid in het kader van de land-
inrichting Baarle-Nassau/Chaam. 
Johan Schaerlaeckens geeft aan dat 
het belangrijk is voor NM om tijdig 
contact op te nemen met DLG om 
het inrichtingsplan samen met de 
Landinrichtingscommissie concreet 
vorm te geven en er voor te zorgen 
dat de plannen op een goede wijze 
worden opgenomen in de inrich-
tingsbestekken. 

M&L vraagt ook aandacht voor het 
afvoeren van het vrijkomende sloot-
vuil, zeker op plaatsen waar maatre-
gelen ter verschraling van de gron-
den zijn genomen.  
De bomen langs het doorgaande 
pad door ’t Broek kunnen voor een 
gedeelte weer geknot worden. Cees 
Akkermans vraagt of de coördinator 
van de werkgroep natuurbeheer 
daarover contact met hem wil opne-
men om de werkactiviteiten af te 
stemmen. 
Vele wandelaars die genieten van 
de schoonheid en de stilte van ’t 
Broek storen zich mateloos aan het 
uitzicht op Cranehouse. Het is on-
begrijpelijk dat een dergelijk bedrijf 
zich heeft kunnen vestigen in ons 
buitengebied. In het kader van het 
landinrichtingsplan komt er moge-
lijk een gedeeltelijke oplossing voor 
dit probleem. In de Landinrich-
tingscommissie hebben we voorge-
steld een tien meter brede strook 
vrij te maken die het zicht op Cra-
nehouse voor een belangrijk deel 
zal wegnemen. De strook zal aan de 
zuidzijde worden opgeplant met 
hoog opgaande bomen, met daar-
voor nog wat struiken. Hierdoor zal 
het zicht vanuit ’t Broek een heel 
stuk natuurvriendelijker worden. 
Door de betreffende strook mini-
maal tien meter breed te maken, 
wordt voorkomen dat de aangren-
zende landbouwgronden last heb-
ben van de schaduwwerking van de 
hoge bomen. De meeste schaduw 
zal immers op de robuuste strook 
vallen met daarop struiken en ruig-
tebegroeiing.  

 
Beheer en toekomstige inrichting 
Heistraat 
Wat voor ’t Broek geldt, gaat in ve-
le gevallen ook op voor de gebieden 
in en rond de Heistraat die in het 
kader van de landinrichting naar 
NM zullen gaan. M&L vraagt om 

Overleg met Natuurmonumenten 

‘t Broek 
foto: Wim Dumont 
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de stroken grond van de graanakker 
en tegen de bosranden uit te raste-
ren om zo struweelstroken en vlin-
dervriendelijke biotopen te creëren. 
Op 18 december zullen de mensen 
van NM, M&L en de gemeente 
Alphen-Chaam het gebied bezoe-
ken om te bezien welke mooie din-
gen mogelijk zijn in het stuk waar 
de gronden van NM en de gemeente 
aan elkaar grenzen. Hierbij moet u 
denken aan het verzachten van bos-
randen, het openzetten van de bos-
stroken waarachter mooie heide-
veldjes met poelen liggen die ge-
baat zijn bij nog meer zon. 
Helaas worden de beheersmaatrege-
len ter voorkoming van de verdro-
ging in het gebied van de Strijbeek-
se Heide deels te niet gedaan door-
dat het waterschap de sloot langs de 
Heistraat te open houdt. Het is zin-
vol dat NM, SBB én M&L aan de 
Brabantse Delta verzoeken om deze 
watergang niet open te houden en 
waar mogelijk af te dammen.  
Afgesproken is dat alle hierboven 
genoemde partijen afzonderlijk bij 
de Brabantse Delta aandacht zullen 
vragen voor de verdrogingsproble-
matiek op en rond de Strijbeekse 
Heide. 

 
Ook nu weer voetbal 
Af en toe is het best lastig voor 
sommige mensen om te moeten 
overleggen als er een voetbalwed-
strijd wordt uitgezonden. Ook de 
17e was er weer een voetbalwed-
strijd die niet gemist mocht worden. 
Na afloop van het overleg werd 
door beide delegaties, onder het ge-
not van een drankje, de afloop van 
de wedstrijd tussen Andorra en het 
Nederlandse elftal bekeken.  
Uiteraard werd zelfs toen nog ge-
sproken over de natuur want het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Externe Contacten 
Will Woestenberg 

Vispassage gereed 

D e vispassage bij het Merkske 
was door een fout in het hy-

draulische model en door eerdere 
uitvoeringsfouten (hoogteverschil-
len waren niet goed verdeeld) niet 
optimaal.  
 
Het resultaat is goed 
In week 35 is de vispassage daarom 
aangepast. Er zijn 3 treden achter 
de huidige geplaatst (in het voorjaar 
waren die al met grote breukstenen 
provisorisch geplaatst), terwijl een 
aantal treden zijn opgehoogd om 
het hoogteverschil per trede gelijk-
matiger te maken. Het was hard 
werken in de stromende regen, 
maar het resultaat is goed te noe-
men. De laatste treden zijn in de 
zomersituatie verdronken, maar in 
het voorjaar zijn die echt nodig, zo 
blijkt uit veldwaarnemingen.  
 
Paai- en opgroeigebieden 
Nu hopen dat o.a. de kopvoorn zijn 
weg naar boven weet te vinden. Als 
de vispassages in de Mark dit jaar 
ook in Vlaanderen gereed zijn, kan 
het Merkske hiervan profiteren. Het 
Merkske wordt dan zelfs mogelijk 

een van de meest geschikte paai- en 
opgroeigebieden van de boven-
stroomse beken in het stroomgebied 
van de Mark.  
Ondanks het feit dat de vispassage 
niet optimaal was, kregen de kraan-
machinist en de kantonnier die het 
Merkske maaien toch de indruk dat 
het aantal vissen in het Merkske al 
was toegenomen. Bij het maaien 
heeft de kantonnier ook diverse vis-
sen weer teruggezet (uit het maai-
sel) in het Merkske. Ook bij de re-
paratie van de vistrap zijn tientallen 
riviergrondels, die de aannemer te-
genkwam in de vispassage, overge-
zet naar de gegraven bypass. 

 
Hans van Kapel 
Brabantse Delta 

Foto’s: Hans van Kapel 
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S inds jaren zijn Johan en ik 
verknocht aan de Extremadu-

ra in Spanje. Voor de 9e keer op rij 
brengen we ook dit jaar de feestda-
gen hier door.  
 
Het gebied 
De Extremadura ligt in het zuid-
westen van Spanje. De streek is dun 
bevolkt want er wonen slechts 1,1 
miljoen mensen op een oppervlakte 
zo groot als Zwitserland. Van ouds-
her wordt hier een uiterst extensieve 
vorm van veeteelt en akkerbouw 
bedreven. Een drieslagstelsel waar-
bij het ene jaar graan wordt inge-
zaaid, het andere jaar de akkers 
braak liggen en het derde jaar de 
gronden worden afgegraasd door 
schapen, geiten of runderen. Dit 
landbouwsysteem heeft in de loop 
van honderden jaren zowel een 
uniek steppelandschap als een sa-
vannelandschap doen ontstaan. 
Daarnaast herbergen de Spaanse 
steppen en savannes vele dier- en 
vogelsoorten die in de rest van Eu-
ropa of reeds verdwenen zijn of op 
de rand van uitsterven staan. Voor 
een aantal van hen vormt de Extre-
madura een van de laatste toe-
vluchtsoorden (lynx, visotter en 
monniksgier); voor andere een 
voorpost van hun verspreidingsge-
bied (grijze wouw, keizerarend, 
blauwe ekster). Verder is deze regio 
heel belangrijk als overwinterings-
gebied voor miljoenen vogels uit 
West-, Midden- en Noord-Europa. 
Van de kraanvogel overwinteren 

Leij vertonen bij Bellevue. Het is 
geen professionele film maar toch 
zijn er prachtige en grappige beel-
den bij van deze reizen. 

 
Loes Schaerlaeckens 

    
videovoorstelling Extremadura 

vrijdag 18 februari 2005 
café Bellevue Chaam 

aanvang 20.00 uur bijv. jaarlijks 50.000 exemplaren in 
dit gebied.  
Deze rust en natuurlijke rijkdom is 
voor ons de reden om de Extrema-
dura als een tweede thuisland te be-
schouwen. 
 
Spectaculaire opnames  
Vroeger reisden we met een vlieg-
ticket en een huurauto en sinds drie 
jaar reizen we met ons campertje. 
Het voordeel hiervan is dat je op de 
meest rustige, afgelegen plekjes 
kunt overnachten. Hierdoor kun je 
’s nachts genieten van de zeer stille 
en donkere nachten en ’s morgens 
al vroeg getuige zijn van het ontwa-
ken van de schitterende natuur.  
Ook in het voorjaar is dit gebied 
een aanrader om de vakantie door te 
brengen. Sinds vier jaar heb ik er 
een nieuwe hobby bij en dat is fil-
men. Met veel geduld en wat geluk 
heb ik enkele spectaculaire opna-
mes kunnen maken van verschillen-
de vogels zoals bijv. kuifkoekoek, 
gieren, klapekster, kleine en grote 
trappen enz. De slaapvluchten van 
de overwinterende kraanvogels is 
een sensatie om mee te maken. Ook 
is het me gelukt om spelende visot-
ters, slangen en hagedissen mooi in 
beeld te krijgen. 
Na vele uren bezig geweest te zijn 
met het monteren van al de filmpjes 
heb ik nu een aardig beeldverslag 
kunnen maken. 
 
Op vrijdag 18 februari 2005 wil ik 
dit graag aan de leden van Mark en 

Videovoorstelling “Extremadura” (Spanje)  

Foeragerende kraanvogels                  
foto: Loes Schaerlaeckens 

klapekster 
foto: Loes Schaerlaeckens 

D e kust van Flakkee is een op-
vallend leeg en stil stukje Ne-

derland. Niet ver uit de kust ligt de 
Slijkplaat, een schaars begroeide 
plaat die door de ganzen, zoals brand-
ganzen, kolganzen en rietganzen 
wordt gebruikt als slaapplaats. Vanaf 
de dijk is de ochtend- en avondtrek 
goed te zien. Om de ganzen overdag 
te zien, kun je de noordelijke oever 
van Flakkee op verschillende plekken 
verkennen. Een buitengewoon mooi 
en te bewandelen gedeelte vormt het 
buitendijkse gebied net boven Wil-
lemstad, tussen Stad aan 't Haring-
vliet en Den Bommel. 
Wij gaan met de vogelwerkgroep en 
een ieder die interesse heeft om mee 
te gaan, dit gebied bezoeken op zon-
dag 13 februari a.s. Vertrek om 9.00 
uur bij café Bellevue te Chaam. 
Aanmelden vóór 4 februari 2005 bij:  

 
Annet Cleijsen: 0161-455416           
e-mail: annetcleijsen@home.nl   
Maaike Riemslag: 0161-452894        
e-mail: m.riemslag-ansems@planet.nl 

 
Maaike Riemslag 

Excursie 
vogelwerkgroep 

Tips voor een geslaagde  
ganzentour:  

warme kleding / fotocamera 
wat eten en drinken / een verrekijker  

en stevige schoenen of laarzen 



plaatsen waar ik nog re-
gelmatig krekels hoor. 
Eigenlijk niet te geloven 
dat een "doodgewone" 
krekel al lang niet meer 
doodgewoon is... De 
meeste krekels zijn ge-
woon dood! 
 
Laatste werkdag 2004 
Omdat dit heideveldje 
door opslag van grove 
dennen en berken dreigde te bebos-

sen, had de Mark 
en Leij werkploeg 
vor ige  maand 
reeds een begin 
gemaakt met het 
herstel.  
Nu, op de laatste 
werkdag van 2004, 

trok de Mark en leij werkploeg voor 
de tweede maal naar de leemputten 
in de Chaamse Staatsbossen om 
daar de heide rond de vennetjes 
weer toekomst te geven. Het 
resultaat is geweldig: een 
prachtig stukje heide waarvan 
we er in onze omgeving eigen-
lijk veel te weinig hebben.  
 
Pareltje 
Maar omdat alle kleintjes toch 
een grote maken, kunnen we 
vergenoegd vaststellen dat we 

T ot de 60er jaren werd in de 
Staatsbossen tussen Chaam 

en Gilze leem afgegraven voor het 
bakken van stenen, dakpannen en 
drainagebuisjes. Sommigen zullen 
zich nog het treintje herinneren 
dat op en neer reed tussen de leem-
kuilen en de toenmalige pannenfa-
briek (nu vermaakcentrum de 
Steengroeve) en dat op de Chaam-
se jeugd zo'n onweerstaanbare 
aantrekkingskracht had. 
 

Leemwinning gestopt 
Die leemwinning is allang gestopt. 
Wat nog aan die afgraving te her-
kennen valt, zal wel voorgoed be-
kend blijven als "de Leemkui-
len".  Inmiddels weer in bezit van 
Staatsbosbeheer, dus de natuur 
heeft ook daar haar rechten herno-
men.  
 
Voldoende zaden aanwezig 
Rond de nog zichtbare leemkuilen 
heeft zich sindsdien een heel aardig 
heideterreintje gevormd. Natuurlijk 
waren in de bodem nog voldoende 
zaden aanwezig, zodat dit proces 
een snelle start kende. De kuilen 
zelf zijn een toevlucht voor bruine 
kikkers en vinpootsalamanders, de 
aangrenzende heide biedt plaats aan 
hagedissen.  
Het is tevens een van de laatste 
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er een natuurpareltje rijker (en me-
nig zweetpareltje armer) zijn. Met 
boswachter André Muller werden 
ter plaatse nog afspraken gemaakt 
over de nog aan te brengen finis-
hing touch, maar nu al mogen we 
erg tevreden zijn.  
Omdat het de laatste keer was dat 
de werkploeg in 2004 uitrukte, 

werd bij Bellevue fees-
telijk de werkdag be-
sloten. Hierbij bestond 
geen enkele genade 
voor erwtensoep met 
stokbrood, pannenkoe-
ken en rode wijn.  
Dank aan de trouwe 
werkers en voor de cu-
linaire inspanningen 
van Elly, Irena, Maaike 
en Victor.  
Tot volgend jaar.  

 
Frank Degenaar  

 
foto’s: Guus Degenaar 

koffie…  

vóór…. 

en ná twee dagen 
hard werken 

Welverdiende afsluitingWelverdiende afsluiting  

Werkgroep werkdagen 
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luw. Op 22 oktober groeide de 
groep rietganzen uit tot veertig met 
daarbij de eerste kolganzen. Vanaf 
november foerageerden er weer en-
kele honderden rietganzen met 
daartussen tientallen kolganzen en 
enkele grauwe ganzen. 
Steltlopers: De doortrek van stelt-
lopers viel dit najaar wat tegen. Op 
10 oktober twee bonte strandlopers. 

Tot in november werden regelmatig 
foeragerende watersnippen gezien, 
op 22 oktober een kemphaan en een 
kleine strandloper. Op 20 november 
een voortdurend roepende zwarte 
ruiter met in de onmiddellijke na-
bijheid een kleine strandloper.  
Vanaf eind oktober werden de plas-
sen van de Bleeke Heide weer be-
dolven door honderden eenden: 
Wilde eenden, wintertalingen en 
smienten vormden de meerderheid. 
Op 22 oktober zaten er nog altijd 
enkele dodaarsjes, drie bergeenden 
en twee kuifeenden. Op 24 oktober 
werd een foeragerende grote zilver-
reiger waargenomen. Op 13 novem-
ber foerageerden ’s ochtends drie 
kleine wilde zwanen en op 20 no-
vember nog eens twee exx.. We 
hadden dit jaar op 14 november 
weer een nieuwe vogelsoort voor de 
Bleeke Heide: Meerdere waarne-
mers zagen op de plassen twee wijf-
jes brilduikers. 
Ook dit jaar kozen twee slechtval-

ken de Bleeke Heide uit om te over-
winteren. De vogels zitten weer 
vaak in de bekende roestboom maar 
ook op weipalen en zelfs op de 
grond. De regelmatige bezoeker 
van de Bleeke Heide geniet steeds 
weer van deze felle jagers; vaak 
brengen de onstuimig jagende 
slechtvalken de hele vogelbevol-
king in totale paniek. De eenden 
laten zich dan letterlijk op het water 
ploffen om de valk te ontwij-
ken. Voor de valken lijkt het soms 
vooral spel te zijn. Henk Laarhoven 
zag op 20 november zelfs drie 
slechtvalken. 
 
Overige waarnemingen 
Op 17 september vlogen nog steeds 
enkele gierzwaluwen boven de 
Blokkenweide in Chaam. Doortrek-
kende gierzwaluwen werden tot ver 

in oktober waargenomen. Ook deze 
herfst werden letterlijk overal (vaak 
roepende) groene spechten gezien 
en dan te bedenken dat ze in grote 
delen van Noord-Nederland nauwe-
lijks meer waargenomen worden. 
Op 12 oktober zag Frank Degenaar 
in de berm tussen het fietspad en de 
weg tegenover Huis ten Bosch  
anijschampignons. Deze zijn niet 
zeldzaam, maar toch erg aardig om 
aan de hand van de duidelijke anijs-

D e eerste rietganzen werden 
dit jaar al op 10 oktober ge-

zien. Een vreemd fenomeen zijn de 
groene spechten die dit najaar 
weer overal werden waargenomen. 
Verheugend is het ‘grote’ aantal 
overwinterende klapeksters. We 
hebben nog geen meldingen van 
pestvogels in onze streek terwijl er 
toch nogal wat groepjes moeten 
rondzwerven in Nederland. 
Overigens is dit mogelijk de laatste 
keer dat deze rubriek verschijnt. 
We krijgen te weinig waarnemin-
gen binnen. Wil je dat deze rubriek 
in stand blijft, maak dan andere 
leden deelgenoot van jouw bijzon-
dere, leuke, zeldzame, ontroerende 
ontmoetingen in de natuur. 
 
Bleeke Heide 
Henk Laarhoven zag op 14 septem-
ber twee sterns. Een van de twee 
sterntjes was duidelijk een zwarte 
stern in winterkleed. De andere 
stern had een wittere stuit en geen 
donkere vlek op de zijborst. Vol-
gens Henk een witvleugelstern in 

winterkleed. Vroeger moesten we 
altijd tot in december wachten op 
de komst van de eerste rietganzen. 
Ze lijken de laatste jaren steeds 
vroeger te komen. Nu had Stijn 
Leestmans al op 10 oktober de eer-
ste groep van vijf rossicus rietgan-
zen. Een dag later zag Harry van 
Vugt een groep van vierentwintig. 
Diezelfde dag ook veel doortrek 
van o.a. graspiepers, veldleeuweri-
ken, kneuen, een groep van zestien 
putters en nog een late boerenzwa-

witvleugelstern 

watersnip 

groene specht 

slechtvalk 

Waarnemingen in de streek 
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van elkaar op de grond, lastig ge-
vallen door kraaien. Verder was er 
veel doortrek van lijsterachtigen 
(veel kramsvogels), veldleeuweri-
ken etc. en ook nog een tiental boe-
renzwaluwen. Ook groepen van elf 
en negen patrijzen. Gisteren een 
roepende havik in de staatsbos-
sen, roepende goudvinken en over-
vliegende kruisbekken.” 

 
Will Woestenberg op 29-10: 
“Gisterenavond zag Angelie een vos 
in de bosjes langs de betonweg die 
loopt vanaf de Chaamseweg naar 
Kwaalburg, daar waar de weg een 
haakse bocht naar links maakt. 
Vandaag zag ik nog een Atalanta 
vliegen bij mijn moeder in de tuin, 
een wel heel late waarneming.” 
 
Frank Degenaar (Blokkenweide, 
Chaam) op 12-11: 
“Wellicht nog een late waarneming 
voor de nieuwsbrief: De laatste we-
ken zwerft op het Plein der Pleinen 
een kuifmees rond. In al de jaren 
dat ik hier woon heb ik die hier nog 
nooit gezien.” 
 
Stijn Leestmans op 14-11: 
“In de namiddag aangekomen van 
een verlengd weekendje Cap Gris 
Nez. Eenmaal thuis zag ik op Inter-
net dat er ginder een witkopgors is 
gezien op donderdag. Frustrerend!! 
Dan maar vlug naar de Bleeke Hei-
de gereden en daar zat weer het 
koppel slechtvalken. Eén exemplaar 

geur als zodanig te determineren! 
Op 17 oktober kregen we een ver-
heugend sms’je van Huub Don: De 
klapekster was weer gearriveerd op 
Wortel Kolonie. Diezelfde dag vlo-
gen er ook tientallen boerenzwalu-
wen boven het in Wortel Kolonie 
gelegen Bootjesven. Volgens Erik 
Rijnen zou zich op 17 oktober nog 
een wespendief op Wortel Kolonie 
ophouden. Dat zou wel bijzonder 
laat zijn. Wortel Kolonie is ook 
goed voor veel andere soorten vo-
gels. Zo werden er regelmatig ha-
vik, sperwer en slechtvalk waarge-
nomen. Tijdens de wandeling door 
de dreven hoor je vaak boomkle-
vers, kleine, grote bonte, groene en 
zwarte specht, goudvinken, goud-
haantjes en soms een vuurgoud-

haantje.Ook op de Regte Heide 
overwinteren dit jaar een en moge-
lijk zelfs twee klapeksters. Verder 
(info Huub Don) overwinteren 
klapeksters in Markiezaat-Zuid (1 
ex.), de Kalmthoutse Heide (1 ex.), 
Dintelse Gorzen (1 ex.) en Rijsber-
gen, Pannenhoef (1-2 ex.). Op 27 
oktober zag Frie Boon nog een late 
geelgors langs de Boerenbaan. In 
oktober tot ver in november werden 
op een aantal plaatsen zingende 
tjiftjafs en zwarte roodstaarten ge-
zien en gehoord. Op het Zand wer-
den door meerdere mensen eind ok-
tober, begin november houtsnippen 
opgejaagd. Ad van Tilborg zag op 
8-11 een groep van maar liefst een-
entwintig patrijzen op De Dekt in 
Alphen. Er is dit jaar een maximum 
van vier ransuilen aangetroffen op 
de slaapplaats op ’t Zand (info Hans 
Oomen). Het is niet uitgesloten dat 

dit aantal nog groeit in de loop van 
de winter. Rien Geerts zag eind no-
vember dagelijks vijf alpenwatersa-
lamanders in een watervoerende 

sloot voor zijn huis. Ook heeft hij 
bij zijn avondwandelingen regelma-
tig een kerkuil in zijn zaklamp. 
Trees van de Velden bracht een 
mooi filmpje mee van een ijsvogel-
tje dat regelmatig te zien is in de 
tuin van haar zoon Richard aan de 
Kapelstraat. 
 
Uit de mailbox 
Ad Kuijpers op 7 -10: 
“Wij kunnen dagelijks genieten van 
een ijsvogel bij ons in de tuin!! 
Vanuit de keuken kijken we uit over 
onze vijver en zien de ijsvogel op 
een vast plekje op de uitkijk zitten, 
om daarna als een kolibrie boven 
het water te hangen om vervolgens 

een snoekduik te nemen voor zijn 
dagelijkse vismaaltijd. Een paradij-
selijk gezicht!” 
 
Johan Schaerlaeckens op 10-10: 
“Ze zijn er weer. Vanmorgen twee-
slechtvalken op de weilanden pal 
ten westen van het reservaat de 
Bleeke Heide. Behalve vliegend za-
ten beide vogels (niet ver van de 
vaste roestplaats) een 100-tal meter 

ijsvogel 

klapekster 

alpenwatersalamander 

vos 
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O p zaterdag 20 november wa-
ren 8 kwakbollen en twaalf 

kikkers bij elkaar gekomen om 
zich met SPINNEN bezig te hou-
den. Door het natte herfstweer 
werden we gedwongen om met z’n 
allen binnen in ´Ons Hol´ de mid-
dag door te brengen.  
 
Veel te koud en nat 
De kwakbollen hebben prachtige 
spinnenwebben gemaakt met een 
kastanje, satéstokjes en wol. Daarna 
zijn ze nog even naar buiten gegaan 
om naar spinnen te zoeken, maar 
het was veel te koud en nat. 
Met de kikkers zijn we eerst naar 
buiten gegaan om spinnen te zoe-
ken, maar die zaten met dit weer 
natuurlijk ook in hun holletjes. Na 
een kwartier zijn we vlug weer de 
warmte van ´Ons Hol` op gaan zoe-
ken. Daar hebben we toch nog twee 
trilspinnen en een huisspin gevon-
den die we op naam gebracht heb-
ben met de zoekkaart. Er was een 
interessante quiz en een plaatje van 
een spin waar de namen van ver-
schillende organen bij moesten zet-
ten. 

Jammer dat we binnen moesten 
blijven. Maar ja, buiten was het he-
lemaal niks!!  
De middag was weer véél te snel 
voorbij. 

het jeugdbestuur 
Fred Froger 

D it bericht is speciaal bedoeld 
voor alle jeugdleden en hun 

ouders. Het is helaas geen leuk be-
richt, maar daarom niet minder 
belangrijk. 
 
Beste kinderen, 
zoals jullie allemaal al weten kam-
pen we al langere tijd met een te-
kort aan vrijwilligers voor het 
jeugdbestuur die mee willen helpen 
om de activiteiten voor te bereiden 
en ook uitvoeren. We waren heel 
blij dat vanaf het kamp Immy erbij 
was gekomen.  
Maar de combinatie met haar studie 
geeft toch wat beperkingen aan haar 
vrije tijd. Vanaf januari stoppen 
Sylvia en Fred helaas ook met de 
jeugdactiviteiten en Sonja is regel-
matig op zaterdag verhinderd door 
haar werk. 
Er blijft ons dus géén andere keus 
dan om te stoppen met de jeugdacti-
viteiten!! 

De allerlaatste activiteit 
De activiteit van zaterdagmiddag  
18 december gaat nog gewoon 
door.  
De allerlaatste activiteit is gepland 
in het voorjaar van 2005. Over het 
hoe en wat vertellen we nu nog 
niets, maar wij beloven dat jullie 
daarover allemaal nog een persoon-
lijk bericht zullen ontvangen! 
  

namens het bestuur en 
het jeugdbestuur 

Fred Froger 

...géén andere keus dan 
om te stoppen met de  

jeugdactiviteiten... 

gewone huisspin 

Kikkers en 
Kwakbollen 

opgelet!   

Kikkers, 
Kwakbollen  
en Spinnen. 

heeft eindelijk eens iets gepakt ter-
wijl ik er was. Het slachtoffer was 
een vrouwtje smient, jammer voor 
de eend maar leuk voor mij. Vervol-
gens ook de slechtvalk de smient 
mooi zien opeten. Prachtig.” 
 
Frank en Gerrie Rommens  
op 14-11: 
“Goed nieuws: We hebben gisteren 
(13 november) een jonge kerkuil in 
de stal ontdekt. Vandaag heeft 
Frank in de kist gekeken en er zaten 
twee !!!!! jonge uilen in. Eén zie je 
op de foto en de andere is nog iets 
jonger. We vragen ons wel af of het 
niet heel laat is voor jonge uilen. Is 
er een goede kans voor ze om de 
winter door te komen?” 

Met dank aan allen die de moeite 
namen hun waarnemingen door te 
geven.  
 

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

Frank Rommens met jonge kerkuil 
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Vogelen in de tuin. 
zich van de koolmeesjes onder-
scheiden door het ontbreken van de 
stropdas.  
Schijnbaar tropische verrassingen 
zijn de staartmeesjes die vaak met 
meerdere de tuin bezoeken. Door 
hun lange staart lijken het vogels 
met een behoorlijk formaat maar 
hun lijfje is niet groter dan dat van 
onze kleinste vogeltjes: de goud-
haantjes. Staartmeesjes zijn hele-
maal niet schuw en als je zachtjes 
tussen tong en gehemelte sisgelui-
den maakt, worden ze razend 
nieuwsgierig en komen soms extra 
dichtbij. 
Wel heel schuw zijn de spreeuwen: 
veelal verguisd maar volkomen ten 
onrechte want ze zijn prachtig en 
vermaken met hun geluidsimitaties 
het hele jaar door de vogelliefheb-
bers. Enkele jaren geleden werd 

mijn buurmeisje gestalked door een 
spreeuw die de tune van haar mo-
bieltje werkelijk perfect imiteerde 
en haar af en toe tot wanhoop dreef. 
Merels, ring- en huismussen, heg-
gemussen, roodborstjes, koperwie-
ken, kramsvogels, kauwtjes het zijn 
allemaal vogels die zo doodgewoon 
zijn, dat we ze nooit goed hebben 
bekeken. Nu hebben we de gelegen-
heid en met een beetje geluk verto-
nen zich ook ongewone gasten zo-
als spechten en goudhaantjes. Een 
sperwer die zich in de tuin stort en 
in woeste achtervolging de hele 
boel op stelten zet, is geen zeld-
zaamheid meer, maar zorgt voor 
spektakel en...drama. 
Zorg dat je tuin niet al te netjes is 
en houd de verrekijker paraat en 
laat je vermaken door de vogels. 

 
 
 
 
 
 
 

Frank Degenaar 

D e tijd van de vetbolletjes en de 
pindasnoeren in de tuinen is 

weer aangebroken. De winter-
maanden zijn de beste gelegenheid 
om onze tuinvogeltjes goed te be-
kijken.  
 
De voertafel in de gaten houden 
Geen bladeren aan de bomen en vo-
gels die door gewenning -en bij ve-
nijnige koude door de honger ge-
dwongen- hun schuwheid verliezen 
en vlak bij ons komen. Lekker 
vanachter de ruiten met de verrekij-
ker de voertafel in de gaten houden! 
Doodgewone kool- en pimpelmees-
jes zijn bij nader inzien prachtvo-
geltjes. Meesjes zijn er altijd en het 
zijn heerlijke, grappige, rustelo-
ze tuinbewoners. Meestal zie je de 
gewone zojuist vernoemde, heel 
soms echter ook matkopmeesjes die 

Diapresentatie “Grote carnivoren in Europa”  

E uropa huisvest nog steeds 
vijf toppredatoren. De tijd 

dat grote carnivoren met gemak 
werden opgemerkt in onze Europe-
se contreien, is reeds lang voorbij.  
 
Toppredatoren zijn zeldzaam en 
schuw geworden Dick Klees, Ne-
derlands topfotograaf, legde zich de 
afgelopen vijftien jaar toe op het 
observeren van ijsbeer, bruine beer, 
veelvraat, wolf en lynx.  

Dick zal iedereen verrassen met 
fantastische dia's, maar ook zijn 
persoonlijke oog-in-oog ervaringen 
en enorme feitenkennis zijn een ab-
solute must om aanwezig te zijn op 
deze dia-avond. 

 
 
 
 
 
 
 

John van Raak 

Diapresentatie Dick Klees 
vrijdag 18 maart 2005 

Café Bellevue 
20.00 uur 

 
 

Foto’s: Dick Klees 

wolf 

lynx ijsbeer 



17 Mark & Leij Nieuwsbrief 

 

Cultuur – Natuur 
hebben, zal moeten zaaien. 
De plant behoort tot de familie der 
composieten (samengesteldbloemi-
gen), dat wil zeggen dat elk op een 
kroonblad gelijkend onderdeel van 
de (samengestelde) bloem bestaat 
uit een volledig bloempje. Bloemen 
van cichorei zijn ongeveer drie tot 
vier centimeter in omvang. De 
bloemblaadjes zijn aan de uiteinden 
gekuifd. Centraal in het hart van de 
bloem staan de blauw gekleurde 
meeldraden rond de vlak liggende 
stempel. 
 

Eendagsbloem 
De beeldschone azuurblauwe bloe-
men bloeien slechts een dag en 
gaan alleen open als de zon schijnt. 
Als het te warm wordt vallen ze af. 
Ze groeien in de oksel van het blad. 
De lintbloemen zijn vijf keer getand 
(heeft alleen de lintbloem). 
Het in de zon glanzende geel van 
het rijpe graan, het blauw van de 
korenbloemen, het rood van de 
klaproos en de zachtblauwe cicho-
rei geven samen een indrukwek-
kend beeld van een rijke zomer-
pracht. 

Groeit er surrogaatkoffie langs de 
weg? 
De wortels worden, dank zij een 
hoog gehalte aan insuline een zet-
meelachtige reservestof tegenwoor-
dig nog in grote hoeveelheden ver-
werkt tot koffiesurrogaat. 
In tijden van schaarste (tijdens 
WOII, toen de aanvoer van koffie 
was afgesneden), of omdat echte 
koffie te duur was om te kopen, 
werd door mensen geroosterde ci-
chorei als vervanging gebruikt. 
Soms werd ook koffie gebrand van 
eikels, yams (broodwortel) of een 

mengsel van lokale granen. 
Alles beter dus dan géén 
koffie. De wortel van de 
cichorei werd gedroogd, 
geroosterd en gemalen en 
was zodoende een ideale 
vervanging van koffie. Er 
zit echter geen cafeïne in 
cichorei, maar het produ-
ceert een beter aroma dan 
echte koffie. Tegenwoor-
dig wordt daarom ook door 
koffieproducenten tot aan 
30% cichorei gebruikt om 
het cafeïnegehalte van kof-
fie te verminderen. 

 
Sjoerd Borst 

N aast het witte karrenspoor, 
stoffig en droog,  

daar bloeit de cichorei, hemels-
blauw schiet zij omhoog. 
En waar het wandelpad je voert, 
door velden van graan,  
daar zie je haar heldere bloemen 
dagelijks nog staan.  
Ze zullen snel verkleuren, en o, dat 
doet zo’n zeer,  
maar er zullen bloemen genoeg 
zijn, elke dag weer.  

(Vrije vertaling) 
 
Cichorei heeft veel ruimte nodig 
Langs wegen, op droge 
grasgrond en bij rivierdij-
ken, vooral op klei en bos-
grond, maar ook langs ko-
renvelden wordt de wilde 
cichorei (Cichorium inty-
bus) aangetroffen. Hij ver-
draagt hitte, stof en droogte 
zonder er schade van te on-
dervinden. Op een stevige, 
spilvormige wortel ontstaat 
een donkergroene bladrozet 
van grof getande bladschij-
ven, zoals bij de paarde-
bloem. Op de wortel groeien 
in het begin van de zomer 
kantige, breed vertakte sten-
gels met enkele lancetvor-
mige, toegespitste bladeren 
die gedeeltelijk om de sten-
gel liggen. De stengel is hol en ge-
rimpeld, hard en houtig en bevat 
een bitter melksap, de hoogte is 30 
tot 150 cm, afhankelijk van de om-
standigheden. De stengel maakt 
veel zijtakken, Cichorei heeft dus 
veel ruimte nodig. Het blad is ge-
karteld en aan de onderkant harig, 
meer naar de top wordt het blad 
kleiner en spitser. Cichorei heeft 
een lange breekbare penwortel met 
een zeer bittere smaak. De plant 
heeft graag een open zonnige plek. 
Het is geen overblijvende (vaste) 
plant. Wie cichorei in zijn tuin wil 

By the white cart-road, 
Dusty and dry, 

Look! there is Chicory, 
Blue as the sky! 

Or, where the footpath 
Goes through the corn, 
See her bright flowers, 

Each one new-born. 
Though they fade quickly, 

O, have no sorrow! 
There will be others 

New-born to-morrow! 
(The Song of the Chicory Fairy) 



goed. Voor het komende boekjaar 
zal Maaike Riemslag zitting nemen 
in de kascommissie. 
 
Bestuursverkiezing 
Frank Degenaar en Ine Geerts ver-
laten het bestuur. Zij ontvangen een 
presentje en veel lovende woorden 
als dank voor hun jarenlange inzet. 
John van Raak zal het secretariaat 
overnemen van Ine.  
De heren Wim Dumont en Jan Ver-
meulen worden voorgedragen en 
gekozen als nieuwe bestuursleden. 
Voorzitter Will doet een beroep op 
de leden om de vereniging actief te 

V rijdagavond 15 oktober 
hield onze vereniging haar 

jaarvergadering. Met een opkomst 
van zo’n zestig leden werd deze 
avond redelijk goed bezocht. 
 
Mark en Leijer 
Na het welkomstwoord en de mede-
delingen door voorzitter Will 
Woestenberg, werd Wim Cornelis-
sen gehuldigd als Mark en Leijer 
van het jaar. Wim zet zich al sinds 
de oprichting op allerlei gebieden in 
voor de natuur en onze vereniging. 
Met name zijn werk voor de kerkui-
len in onze streek oogstte veel lof. 
Hij ontving een prachtig kunstwerk, 
vervaardigd door Jacquelien Been-
en. 
 
Financiën 
Na het vaststellen van de notulen en 
het jaarverslag was het de beurt aan 
penningmeester Wil Degenaar, die 
een korte toelichting gaf op de fi-
nanciën. De kascommissie, bestaan-
de uit Jan de Hoon en Loes Schaer-
laeckens, keurde het kasverslag 
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Vlotte jaarvergadering Mark en Leij 
ondersteunen. Vooral de jeugd-
groep kampt met een tekort aan 
mankracht. 

Rondvraag 
Ons meest kritische lid Piet van 
Riel vraagt om opheldering over de 
in zijn ogen vreemde gang van za-
ken betreffende het overleg met de 
gemeente Alphen-Chaam, waarbij 
wel overleg is op ambtelijk niveau, 
maar niet meer op bestuurlijk ni-
veau. Voorzitter Will Woestenberg 
legt uit dat ook op ambtelijk niveau 
resultaten te behalen zijn. 
Door Maaike Riemslag wordt aan-
dacht gevraagd voor de handteke-
ningenactie tegen de gruttojacht in 
Frankrijk. 
 
Dialezing 
Na de vergadering vertoonde de 
kersverse bestuurder Jan Vermeulen 
boeiende beelden van zijn reis naar 
Argentinië. 

 
 

John van Raak 
Foto’s: Jasper Degenaar 

Wim Dumont Jan Vermeulen 

Wim Cornelissen 

Loes Schaerlaeckens en Jan de Hoon  

presentje en bloemen 
 voor Ine Geerts 



deze twee locaties gaat vergemak-
kelijken.  
 
Breder zien 
Het is natuurlijk niet alleen voor de 
vlinders interessant, maar ook voor 
reptielen (hagedissen), amfibieën 
(kikkers en salaman-
ders) , 

insecten 
(libellen) en natuurlijk 

vogels. Om het project te realiseren 
hebben de boswachters (Mevr. A.
Brans en Dhr. E. v. Meel) samen 
met de blesser de zone aangeblest. 
De zone is ongeveer dertig meter 
breed en slingert door het gebied 
tussen het Putven en het ondergelo-
pen weiland langs de Huisdreef, zo-
dat er geen rechte baan ontstaat, 
maar een natuurlijk ogende zone.  
De naam vlinderbaan moet je veel 
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De Vlinderbaan 

I n de Chaamse bossen liggen 
een aantal percelen, de een 

wat groter dan de ander, die bij-
zondere natuurwaarden hebben. 
We noemen als voorbeelden het 
Ossengoor, het Putven en het on-
dergelopen weiland langs de Huis-
dreef. Om deze natuurwaarden te 
handhaven of zelfs te vergroten, 
willen we deze gebieden zoveel mo-
gelijk met elkaar verbinden. Een 
begin hiermee is recent gemaakt 
door de aanleg van de vlinderbaan. 
 
Verbindingszones 
Staatsbosbeheer heeft ervoor geko-
zen om het Putven met het onderge-
lopen weiland langs de Huisdreef te 
gaan verbinden door middel van 
een brede baan die we de vlinder-
baan noemen. Zo wordt de uitwis-
seling van allerlei organismes be-
vorderd. Tijdens dunningswerk-
zaamheden in dit gebied, werd tege-
lijkertijd deze verbinding aange-
legd. Zo werd de verstoring zo 
klein mogelijk gehouden. Het is de 
bedoeling dat de verbindingszone 
de uitwisseling van vlinders tussen 

breder zien dan alleen een project 
voor vlinders, maar ja het project 
moet nu eenmaal een naam hebben. 
We proberen er voor te zorgen dat 
in deze strook de overgang van bos, 
struiken en kruidachtigen zo natuur-
lijk mogelijk wordt, zodat er altijd 
een grote diversiteit aan soorten 
aanwezig blijft. 

 Staatsbosbeheer 

ondergelopen weiland aan de huisdreef 
foto: Marianne Dumont 

viervlek libel S inds kort beschikt onze vereni-
ging over vier portofoontjes 

met oplaadbare batterijen. Met deze 
handzame apparaatjes kan draad-
loos gecommuniceerd worden over 
afstanden tot twee kilometer. De 
portofoontjes hebben acht kanalen 
en werken volgens het PMR-446 
protocol, zodat ze in de meeste Eu-
ropese landen vrij gebruikt mogen 
worden. De werkgroepen. kunnen 
de portofoons gebruiken tijdens de 
activiteiten van de werkgroep. Na 
de activiteit dienen de portofoontjes 
meteen weer te worden ingeleverd 
bij Bellevue. 

John van Raak 

Portofoon 



S port, actualiteiten, natuur, 
muziek, kennis van eigen 

streek, politiek: het zijn allemaal 
zaken die tijdens de grote  Mark en 
Leij-quiz jaarlijks aan bod komen. 
Daarnaast nog doe-opdrachten, 
puzzels, smaaktesten, enz. Kortom 
de deelnemers zullen met alle mid-
delen op de proef gesteld worden. 
Dat zijn de ingrediënten van een 
quiz die al jaren garant staat voor 
een gezellige avond in de ver-
trouwde Bellevuezaal.  
 
Gastteam 
Deze keer met een nieuwtje: 
we hebben een vereniging 
uit onze gemeente benaderd 
om een team af te vaardi-

gen dat als gastteam aan 
onze quiz deelneemt. In-
dien dit een succes blijkt, 
en waarom zou dat niet, 
zullen we in komende ja-
ren steeds een andere vere-
niging uitnodigen om met 
een team aan de Mark en 
Leij-quiz mee te doen.  Behalve dat 
dit de strijdbaarheid zal verhogen, 
kan het een aardige manier zijn om 
mensen uit andere clubs eens 
met onze natuurvereniging kennis 
te laten maken. 
De Chaamse drieband (biljart)
verenging ‘t Vermaeck heeft met 
plezier onze uitnodiging aanvaard 
en zal een -naar eigen zeggen- ijzer-
sterke, onverslaanbare delegatie ter 
Bellevue sturen om met alle Mark 

en Leij-teams korte metten te ma-
ken...  
  
Dringende oproep 
Bij deze doet het bestuur van Mark 
en Leij aan al haar leden de drin-
gende oproep zich bovenmatig te 
verdiepen in de opmerkelijke zaken 
die het afgelopen jaar de revue zijn 
gepasseerd. Denk daarbij aan poli-
tieke gebeurtenissen, aan sport 
(Europees voetbalkampioenschap, 
Olympische spelen e.d.), maak 
fietstochten in  onze omgeving om 

te  zorgen dat je alle mooie 
en bijzondere plekjes kunt 
vinden. Herlees alle afleve-
ringen van Ons Weekblad 
van 2004. Kortom doe er 
ALLES aan om te verhinde-
ren dat de Driebanders van 

‘t Vermaeck er in sla-
gen om 13 Mark en 
Leij-teams de baas te 
blijven. Mochten ze 
dat onverhoopt toch 
doen...dan feliciteren 
we ze en verdrin-

ken we ons ver-
driet! 
  
Toast 
Natuurlijk opent 
de voorzitter de 
avond met een 
toast op het 
nieuwe vereni-
gingsjaar voor 

zowel Mark en Leij als voor Biljart-
vereniging ‘t Vermaeck. 
We hopen op veel deelnemers zodat 
het weer een spannende en plezieri-
ge avond wordt. 
 

 De Quizcommissie 
 

Ledenavond Mark en Leij  
vrijdag, 14 januari 2005 

café Bellevue Chaam 
aanvang 20.00 uur 
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Ledenavond Mark en Leij  

H et gaat slecht met de huis-
mus. De mus is op de Rode 

Lijst van de Vogelbescherming ge-
zet. De huismus was de meest alge-
mene soort die in Nederland voor-
kwam. De laatste jaren is het aan-
tal huismussen echter gehalveerd.  
 
In 1980 waren er nog zo'n twee mil-
joen mussen. Door de vele nieuwe 
gebouwen met gebrek aan nestgele-

genheid is dat aantal drastisch ge-
daald. De dakpannen en daken die 
tegenwoordig worden gebruikt bij 
de bouw van huizen, zijn niet ge-
schikt om in te nestelen. Oudere 
gebouwen zijn ook onbewoonbaar 
geworden voor de mussen door re-
novatie en isolatie, meldt de Vogel-
bescherming.  
 
Opvallend aan de Rode Lijst is dat 
er tweeëntwintig akker- en weide-
vogels op staan. Het aantal grutto's 
is sinds 1960 gedaald van 125 dui-
zend naar 45 duizend. Van de veld-
leeuwerik is sinds 1973 negentig 
procent verdwenen.  
Er zijn ook positieve ontwikkelin-
gen op de lijst. De afgelopen tien 
jaar zijn er zoveel lepelaars, ooie-
vaars en ijsvogels bijgekomen dat 
zij niet meer bedreigd zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: NU.NL 

Huismus 
bedreigde 

soort 

huismus 
(Passer domesticus) 
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carbol, kokos, rauwe aardappel. 
Paddestoelonderzoekers zijn vaak 
gewapend met eenvoudige chemi-
caliën, waarmee ze bij sommige 
soorten een kleurreactie opwekken 
(of juist niet) die een aanwijzing 
kan zijn voor de betreffende soort. 
Bij de vliegenzwam is dat allemaal 
niet nodig: hij is rood met witte 
stippen. Klaar! Nu komt het wel 
voor dat oudere exemplaren door de 
langdurige lichtinvloed hun kleur 
verliezen en vergelen. Regenval 

spoelt ook wel de stippen 
van de hoed af. Maar omdat 
ze meestal in groepen ver-
schijnen, zijn in het alge-
meen wel jongere exempla-
ren te vinden die volkomen 
gaaf zijn. Vooral de hele 
jonge zijn schitterend: vuur-
rood met zuiver witte stip-
pen, een paddestoel uit het 
boekje.  
 
Goedkope drug. 
Zijn naam dankt de vliegen-
zwam aan de vroegere toe-
passing als vliegenverdelger. 

Stukjes hoed werden in melk ge-
doopt en daarna mochten vliegen 
zich eraan tegoed doen met dodelij-
ke afloop. In Lapland en Siberië 
werden vliegenzwammen als drug 
gebruikt: de hoed werd gegeten en 
veroorzaakte een hallucinogene 
slaap met klaarblijkelijk plezierige 
dromen. In jaren met weinig groei 
van vliegenzwammen werd de urine 
van bedwelmde personen gedron-
ken omdat daarin de stof zit die ver-
antwoordelijk is voor al dat heer-
lijks: muscimol heet die stof. Het 
schijnt dat in Siberië zelfs rendieren 
verzot zijn om de roes die door de 
zwam wordt veroorzaakt en om die 
reden van de vliegenzwammen 
eten. 
Hoewel de paddestoel meestal niet 
levensgevaarlijk giftig is, komt het 
bij sommige exemplaren voor dat 
het gifgehalte wel fataal is: er zijn 
gevallen bekend van mensen die 
bezweken aan hun verlangen naar 
heerlijk dromen met behulp van de 
vliegenzwam. 
 

Frank Degenaar 

V oor mij was 2004 het jaar 
van de vliegenzwammen. 

Nooit zag ik er zoveel. In de berm 
van de Wildertstraat in Chaam tel-
de ik tussen twee eikenbomen vijf-
entwintig zwammen: dat is op een 
stukje van ten hoogste tien meter!  
 
In de binnenstad 
Waar ik ze voorheen bijna uitslui-
tend onder berken aantrof (of op 
plaatsen waar tot voor kort berken 
groeiden) vond ik ze nu op bijna 
onwaarschijnlijke plaatsen: op het 
parkeerterrein van het Bredase be-
drijf waar ik werk. Een flinke vlie-
genzwam vond ik in de binnenstad 
waar hij zich tussen de voegen van 
de trottoirtegels naar boven had ge-
perst. Een hele grote stond moeder-
ziel alleen in het gras langs de Klei-
straat . 
De vliegenzwam is de gemakke-
lijkst te herkennen paddestoel ter 
wereld. Sommige andere padde-
stoelen zijn alleen door middel van 
microscopisch onderzoek van de 
sporen definitief te determineren.  
 
Reuk en kleur zijn belangrijk. 
Bij een aantal is het geurverschil 
bepalend voor de soort. Hele typi-
sche geuren komen voor bij de pad-
destoelen: anijs, blik-appelmoes, 

Het jaar van de vliegenzwam  

Vliegenzwam 
foto: Marianne Dumont                 

Vliegenzwam 
foto: John van Raak 
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V rijdagavond 19 novem-
ber werd er in Bellevue 

een lezing gehouden over de 
kastelen en landgoederen die 
liggen – of lagen – in de 
buurt van Chaam. Het was 
verbazingwekkend te horen 
dat er op het hoogtepunt 
ruim 60 kastelen en landhui-
zen deze streek hebben ge-
sierd. Slechts zo’n acht zijn nu 
nog te bewonderen in min of meer 
authentieke staat.  
 
In één fietstocht te bewonderen 
Kasteel Bouvigne – nu het tehuis 
van Waterschap Brabantse Delta – 
is het meest schilderachtige van alle 
en tevens het oudste. Voorvaders 
van ons koningshuis hebben het 
rond 1300 laten bouwen als jacht-
slot bij het Mastbosch. Ook de land-
goederen Wolfslaar, Luchtenburg, 
Hondsdonk, Anneville en Valken-
berg bestaan tegenwoordig nog 
steeds en zijn – dit beveel ik ten 
zeerste aan – prima in één fietstocht 
te bewonderen. Onder andere kas-

werden veelal door verpaupering 
afgebroken; er was geen geld om ze 
in hun vroegere glorie te herstellen. 
Ook nu nog speelt geld een belang-
rijke rol. De overheid plaatst in tij-
den van recessie het onderhoud en 
herstel van cultureel erfgoed snel 
op de achtergrond. Toch is het be-
houd van cultuurhistorie het laatste 
decennium bezig aan een serieuze 
comeback. Maar zelfs nu nog ‘wint’ 
natuurontwikkeling het vaak van 
cultuurhistorie. Of dit terecht is, is 
nog maar de vraag. Want is cultuur 
niet een verrijking van natuur? 
Kunnen we ons landschap niet veel 
afwisselender en dus boeiender ma-
ken door cultuur op een juiste ma-
nier te laten integreren met de na-
tuurlijke omgeving? Of moeten we 
juist de ‘woeste natuur’ zien te red-
den en alle door mensenhanden ge-
maakte elementen verwijderen? Dit 
is een interessante discussie die bij 
een natuurvereniging als Mark & 
Leij past.  
Dit alles maakte de avond in Belle-
vue tot een informatieve en leerza-
me avond en zette de luisteraar aan 
tot denken, mij in ieder geval wel.  

 
 

Tomas Degenaar 

teel Daasdonk en de landgoederen 
Nieuwenhuis, Oudthof en Grimhui-
zen zijn namen die helaas van onze 
kaart en vaak ook uit onze gedach-
ten zijn verdwenen.  
 
Serieuze comeback 
Dit laat meteen zien hoe men jaren-
lang dacht over het belang van cul-
tuurhistorie voor de diversiteit van 
onze leefomgeving. Landgoederen 

landgoed Luchtenburg, tiendschuur 
foto: Wim Dumont 

kasteel Bouvigne 
foto: Guus Degenaar 

Terugblik lezing landgoederen 

Jan v.d. Westerlaken 
foto: John van Raak 



de rechterkant en ergens daar 
tussenin het van der Valk-

imperium! Het spatbord 
van één van de deelnemen-
de fietsers sprong spontaan 
van het frame.  
Wat nou weg van de snel-
weg? Deze weg lag nota 
bene langs de snelweg! Is 
dit nu werkelijk alles waar 

je als natuurliefhebber in onze om-
geving nog naar toe-kan?  
 
Of niet? 
 
Want wie de moeite nam beter te 
luisteren dan het oppervlakkige ge-
raas van een autoweg. Wie de moei-
te nam te verder te kijken dan de af-
rastering van een horecacomplex. Of 
wie gewoon de aanwijzingen van 
iemand met wel een opmerkzame 
blik opvolgde. Die zou in het talud 
van die aftandse snelweg zelfs enige 
oeverzwaluwen kunnen zien af- en 
aanvliegen. Die zou tussen de bo-
men van het jonge bos in Dorst best 
eens een Schotse Hooglander kun-
nen zien grazen. Of een bok van het 
Nederlandse Landgeitenras - ten-
minste als er dan ook nog iemand 
aanwezig zou zijn die deze soort zou 
kunnen herkennen. Maar bovenal, 
zelfs wie maar een klein beetje de 
moeite nam, zag door de schreeu-
wende kleurweerkaatsing van de ge-
schilderde toekan heen de stille 
spanning van een biddende toren-
valk. Waar maar mee gezegd kan 
worden dat de, en niet der, Valk in 
Nederland nog altijd zegeviert. Die 
ons de rest van de fietstocht, mis-
schien nog wel meer dan al die jaren 
daarvoor, deed genieten van bossen 
en heide, vennen en weiden en zelfs 
bergen en dalen.  
 
En na afloop natuurlijk van de pint 
bij Bellevue. 
 

Karin Sommen 

Het begon allemaal 
nog goed, mooi en voorspel-
baar, via het mooiste straatje 
van Chaam: de Kerkdreef. Leuke 
weitjes, leuke poeltjes, leuke inge-
storte boerderij en een klein stukje 
verder: leuke woontoren West-
point…  
 
Gelukkig is de gemiddelde natuur-
verenigingsfietser van Mark en Leij 
niet zomaar van ’t (fiets-)padje af te 
brengen. Gewoon twee keer met de 
ogen knipperen, wat aan de versnel-
lingen rommelen of al fietsende een 
kledingstuk aan- dan wel uittrekken 
en de horizonsvervuiling is al weer 
achter de bomen verdwenen. De bo-
men van Klein Zwitserland om pre-
cies te zijn. De visvijver is sereen, 
het brood zeer welkom en de koffie 
meer dan dat. En, o, dan was er ook 
nog een appel. Natuurlijk, de Appel! 
 
Wie van de appel at, was verdoemd. 
Zo gaat het nu eenmaal altijd in de 
menselijke geschiedenis. Wie van de 
appel at, zag snelwegen, andere 
snelle wegen en half afgebouwde 
woonwijken. Wie van de appel at, 

zag stortplaatsen, troep, 
rotzooi en flesjes langs 
de weg. Maar eigenlijk 
had je daarvoor niet eens 

van een appel hoeven eten. 
Zelfs zonder appel bleven 
de blikjes naast de blik-
vanger liggen, en trouwens 
al zouden ze er in liggen… 
Zelfs wie geen appel at, of 
maar een halve, of desnoods 
een banaan of mueslireep 
die over de datum was, zelfs 
zij, wij, iedereen zag in de 
verte die hele grote, rood-
met-groene, tweedimensiona-
le… toekan. 

 
Wat was dit voor fietstocht? De sky-
line van Tilburg aan de linkerkant, 
de nieuwbouwwijken van Breda aan 
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D oor een fout van een van de 
redactieleden is het poëtische 

verslag van Karin Sommen over de 
fietstocht niet geplaatst in de vorige 
nieuwsbrief. Karin heeft inmiddels 
onze excuses geaccepteerd en om-
dat wij het artikel zo leuk vonden, 
meenden wij het alsnog in deze 
nieuwsbrief te moeten plaatsen.  

Redactie Mark en Leij 
 
Er was eens, in een piepklein dorpje 
in het zuiden van een iets groter, 
maar nog altijd niet noemenswaar-
dig ruim land, een natuurvereniging 
die elk jaar een fietstocht organi-
seerde. Het krappe landje was koud, 
druk, nat en vlak, maar op de een of 
andere manier slaagde de natuurver-
eniging er steeds weer in de fietsers 
door bossen en heide, langs vennen 
en weiden en zelfs over bergen en 
dalen te voeren. Urenlang was er 
dan geen auto te horen, geen enkele 
betontoren verstoorde het uitzicht en 
de vogels zongen met zo veel kracht 
dat zij zelfs het geluid van de heli-
kopters op het nabij gelegen vlieg-
veld deden verstommen – maar ja, 
die vlogen dan ook toevallig nooit 
op de bewuste fietsda-
gen. Als mensen de 
volgende dag weer naar 
hun werk in de grote 
stad aan de rand van hun 
kleine dorpje gingen, 
vroegen zij zich vaak af 
waarom al die rust en al 
dat groen hun nooit eerder 
was opgevallen. Maar 
goed, daar was de natuur-
vereniging dan ook voor. 
Op 4 juli 2004 was het 
weer zo ver. De natuurvere-
niging Mark en Leij organi-
seerde haar jaarlijkse fiets-
tocht. Alle deelnemers ver-
heugden zich op geur, groen en het 
geluid van de stilte - wat voor som-
migen al een hele opgave zou zijn, 
maar toch. 

Westpoint 

141,6 meter 47 woonlagen  

Hoe de Toekan het verloor van de(r) Valk 
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