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gesprekken heeft hij deze periode 
met meerdere verenigingen binnen 
de gemeente. Onder andere via en-
kele raadsleden was de heer Nuijten 
op de hoogte gebracht van de moei-
zame communicatie tussen de ge-
meente en Mark en Leij. Dit was 
dan ook de reden dat Mark en Leij 
als eerste uitgenodigd was. Bijko-
mend doel van het gesprek was dan 
ook om te trachten een opening te 
zoeken in de stroeve relatie die er op 
dit moment is tussen het gemeente-
bestuur en M&L. 
 
Openhartig en duidelijk 
Misschien kenmerkend voor dhr. 
Nuijten was dat hij ons bij het begin 
van het gesprek uitnodigde om te 
vertellen wie en wat Mark en Leij 
was.  
In het vervolg van het gesprek werd 
er openhartig en zonder terughou-
dendheid met elkaar gesproken en 
werden zaken benoemd zoals ze 
daadwerkelijk door partijen worden 
gevoeld. Aan de orde kwamen o.a. 
de gang van zaken in de Reconstruc-
tie, de Recreatieve Driehoek, het In-
plaatsingsgebied voor Intensieve 
Veelteelt, de boomteeltproblematiek 
en de wijze van communiceren tus-
sen de gemeente en M&L. Daarbij 

O p uitnodiging van onze nieu-
we burgemeester, de heer 

Harrie Nuijten, vond op vrijdag-
middag 4 maart een kennisma-
kingsgesprek plaats met Mark en 
Leij op het gemeentekantoor te Alp-
hen. Naast de heer Nuijten was ook 
gemeentesecretaris de heer Mart 
Hendrickx aanwezig. Mark en Leij 
werd vertegenwoordigd door de 
oud-voorzitter Johan Schaerlaec-
kens, die al jaren als contactper-
soon naar de gemeente fungeert, en 
de huidige voorzitter, Will Woesten-
berg. 

 
Tweeledig doel 
Het doel van deze bijeenkomst was 
tweeledig. Ten eerste wilde de bur-
gemeester het gesprek gebruiken als 
kennismaking met onze natuurvere-
niging. Dergelijke kennismakings-

 
 
 
 

Natuuragenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maart 
28, 2e Paasdag Dag van het Land-
schap (www.Brabantslandschap.nl) 

 

 

 

april 
3,   zo   9.30  Excursie de Maatjes 
10, zo   9.30  Wandelen Baarle 
24, zo   9.30  Wandelen  vogel- 
                     werkgroep 
30, za 13.00   Oranjetip wandeling 

 

 

 

mei 
1,   zo   9.30  Wandelen Chaam 
8,   zo   9.30  Wandelen Baarle 
29, zo   9.30  Wandelen vogel-  
                     werkgroep  
 

 

 

juni 
5,   zo   9.30  Wandelen Chaam 

 

11 & 12  Schelde Weekend 
(www.vogelbescherming.nl) 

 

 

12, zo   9.30  Wandelen Baarle 
26, zo   9.30  Jaarlijkse fietstocht 
26, zo   9.30  Wandelen vogel- 
                     werkgroep 

 

juli 
12, zo  9.30   Wandelen Baarle 

Mogelijke opening in overleg 
met Alphen-Chaam 
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...De burgemeester bena-
drukte enkele malen dat hij 
veel waarde hecht aan dia-

loog en draagvlak... 

Harrie Nuijten 
burgemeester Alphen-Chaam 
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O p zaterdag 11 en zondag 12 
juni 2005 bruist het van de 

activiteiten langs de Zeeschelde en 
Westerschelde! Een weekend lang 
staat de Schelde in het zonnetje en 
zijn er tal van activiteiten op het 
gebied van natuur en landschap, 
cultureel erfgoed, recreatie en ont-
spanning. Bezoekerscentra, forten 
en musea openen hun deuren en 
er zijn excursies, boottochten en 
andere verrassende activiteiten 
waarbij de bijzondere kwaliteiten 
van het Schelde-estuarium cen-
traal staan 
 
De Schelde Natuurlijk! 
Het Scheldeweekend wordt georga-
niseerd door De Schelde Natuurlijk! 
in samenwerking met vele andere 
organisaties, waaronder Staatsbos-
beheer, het Schelde Informatiecen-
trum en het Scheldefonds, natuur-
beschermingsvereniging De Stelt-
kluut en 't Duumpje.  
 
Iedereen van harte welkom 
Reserveer 11 en 12 juni alvast in 
uw agenda en kom 'De Schatten van 
de Schelde' ontdekken! Iedereen, 
van jong tot oud, is van harte wel-
kom. Op de website van Vogelbe-
scherming Nederland zal in de ko-
mende tijd meer informatie over het 
Scheldeweekend en een overzicht 
van alle activiteiten te vinden zijn. 
              

www.vogelbescherming.nl 

mer vinden als de gemeente mocht 
besluiten een natuurgebied dat in 
de Ecologische Hoofdstructuur ligt 
aan particulieren te verkopen. 
Om de samenwerking met de ge-
meente een goede basis te geven 
hebben wij de burgemeester samen 
met de wethouders uitgenodigd 
voor een hernieuwde kennisma-
king in het veld. In een informele 
sfeer is het misschien wat gemak-
kelijker praten. Mark en Leij wil 
onze nieuwe burgemeester zo ook 
de gelegenheid geven zich nader te 
(laten) informeren over de natuur- 
en landschapswaarden van ons 
buitengebied. Naast het college 
zullen mogelijk ook ambtenaren 
en/of raadsleden aan deze excursie 
deelnemen. Mark en Leij zal deze 
middag gastheer zijn. 
 

Hoop op meer 
Als we de kennismaking met bur-
gemeester Nuijten als een mogelij-
ke nieuwe start bestempelen, kun-
nen we stellen dat de eerste stap is 
gezet en dat wij als Mark en Leij 
hopen op een vervolg dat uiteinde-
lijk voordelen zal opleveren voor 
beide partijen. Daartoe zal een 
hoop oud zeer bij het grof vuil 
moeten worden gezet. Wij hopen 
van harte dat dit alles zal leiden tot 
een situatie waarin wij als natuur-
vereniging voor het gemeentebe-
stuur weer een serieuze gespreks-
partner zullen worden.  
 

Werkgroep externe contacten 
Johan Schaerlaeckens  

en Will Woestenberg 

ging het niet alleen over de slechte 
relatie tussen het gemeentebestuur 
en M&L maar ook over de manier 
waarop we weer met elkaar “on 
speaking terms” kunnen komen. 
De burgemeester benadrukte enke-
le malen dat hij veel waarde hecht 
aan dialoog en draagvlak en in dit 
verband ook voelde voor het voor-
stel van Mark en Leij om een 
breed overlegplatform in te stellen. 
Hij beloofde dit te zullen onder-
zoeken en gaf alvast een voorschot 
door te stellen dat het dan belang-
rijk is om een goede agenda te 
hebben. Zo ontstond er een open 
discussie met een gezonde dosis 
spanning maar met wederzijds be-
grip voor elkaars standpunten.  
 
Kennismaking in het veld 
Mede op grond van zijn ervaringen 
als wethouder gaf de heer Nuijten 
zijn visie over de op te zetten dia-
loog tussen de partijen over de be-
nadering van het buitengebied. Dit 
geeft M&L voldoende basis en 
vertrouwen om het overleg met 
bestuurlijk Alphen-Chaam een 
nieuwe kans te geven. Voor ons 
blijft overeind dat er toegewerkt 
moet worden naar een meer inte-
grale benadering van het buitenge-
bied en dat niet alles wordt gerela-
teerd aan economische en agrari-
sche belangen. In dit verband heb-
ben we de gemeente min of meer 
uitgedaagd om de vervreemding 
van het natuurgebied in de Strij-
beekse Heide dat in eigendom is 
van de gemeente tot een bevredi-
gend einde te brengen. Met Staats-
bosbeheer, de BMF en Natuurmo-
numenten zouden wij het heel jam-

 
 
 
 
 
 

...Zo ontstond er een open 
discussie met een gezonde 
dosis spanning maar met 
wederzijds begrip voor     
elkaars standpunten...  

 
 
 
 
 

...Wij hopen van harte dat 
dit alles zal leiden tot een 
situatie waarin wij als na-

tuurvereniging voor het ge-
meentebestuur weer een se-
rieuze gesprekspartner zul-

len worden...  

Schelde 
weekend 
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V rijdagmiddag 3 december 
vond in het regiokantoor te 

Ulvenhout het jaarlijkse overleg 
tussen het waterschap Brabantse 
Delta en Mark en Leij plaats. Na 
afwezigheid van enkele jaren was 
Hans van Kapel weer terug als ver-
tegenwoordiger van het gefuseerde 
waterschap. M&L werd vertegen-
woordigd door Frans Vermeer,
Jacques Valkenaars, Jeroen Stout-
jesdijk, Johan Schaerlaeckens en 
Will Woestenberg. 
Na het vaststellen van de agenda 
en het goedkeuren van de notulen 
van de voorgaande vergadering, 
begint het eigenlijke overleg. 
 
Chaamse beken en ´t Merkske 
Hans van Kapel meldt dat bij de 
instroom van de Strijbeekse beek in 
de Boven-mark een `lokstroom-
voorziening` zal worden aange-
bracht. Door een kunstmatig verval 
worden vissen, die onder het niveau 
van instroom zwemmen, de beek in 
gelokt. Om technische redenen zal 
de vistrap in t́ Merkske nabij Cas-
telré met enkele trappen worden 
uitgebreid. Metingen hebben aange-
toond dat de meeste vissoorten de 
aangebrachte vispassages ook daad-
werkelijk passeren.  
 
Financiële inzet m.b.t. de landin-
richting 
Hans meldt ook dat er naar wordt 
gestreefd om het investeringsplan 
van het waterschap parallel te laten 
lopen met de landinrichting 
“Baarle-Nassau” en de herinrichting 
Ulvenhout/Galder. Een mooi resul-
taat van deze financiële inzet is de 
voltooiing van de meander in de 
Mark nabij de brug tussen Galder 
en Strijbeek. Binnenin deze mean-
der is de toplaag afgegraven waar-
door een overstroomvlakte ontstaat 
bij hoog water. Door het met stenen 
afdammen van de eigenlijke Mark 
gaat het meeste water door de 

nieuw ontwikkelde meander. Bij 
overvloedige regenval, zoals half 
februari, zal het water over de ste-
nen stromen tot het gewenste ni-
veau is bereikt. 
 
Maaibeheer 
Frans Vermeer kaart het maaibe-
heer bij de Schouwloop aan. Ver-
spreiden van het maaisel is volgens 
Frans niet wenselijk en niet in over-
eenstemming met het opgestelde 
beheersplan. Ondanks de hogere 
kosten is afvoer van het maaisel ge-
wenst. In de Strijbeekse beek/Oude 
Loop wordt er te vroeg gemaaid na-
bij de bruggen. Dit is niet wenselijk 
in verband met de aanwezigheid 
van bosbeekjuffers. M&L dringt er 
bij de Brabantse Delta op aan om 
de opzichters opnieuw te wijzen op 
een juist maaibeheer nabij de brug-
gen. Gefaseerd maaibeheer kan vol-
gens M&L tevens een bijdrage le-
veren aan het langer vasthouden 
van het water waardoor het over-
stromingsgevaar in Breda zal afne-
men. Hans van Kapel wijst op het 
risico dat te weinig maaien ten kos-
te gaat van de bergingscapaciteit in 
de haarvaten waardoor het overstro-
mingsgevaar benedenstrooms weer 
toeneemt. 
 
Waterkwaliteit 
Hans geeft aan dat de waterkwali-
teit in het Merkske nog steeds te-
genvalt. De oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk in België te vinden. 
Het water in de Chaamse beek, 
stroomafwaarts van de Geersbroek-
seweg, blijkt goed te zijn. In t́ 
Broek zal de waterbodem binnen-
kort opnieuw worden bemonsterd. 
Daarbij zal ook gekeken worden 
naar de kwaliteit van het slib in het 
darmstelsel. 
In het algemeen kan worden gesteld 
dat het voor wat betreft de zware 
metalen (Ni, Cd en Zi) niet goed 
gaat. Ook met fosfaat en stikstof is 

nog geen verbetering zichtbaar. 
Monitoring en vergunningverle-
ning 
Voor de ecologische verbindingszo-
ne is monitoring gewenst maar er 
wordt nog overleg gevoerd over de 
te gebruiken methodiek. Mogelijk 
zal voor deze monitoring een be-
roep worden gedaan op de mensen 
van onze natuurvereniging. Jeroen 
Stoutjesdijk zal contact opnemen 
met Emiel Jansen van het water-
schap om de benodigde vergunnin-
gen te regelen. 
De monitoringsresultaten van de 
poelen, zoals die door de amfibie-
werkgroep zijn uitgevoerd, zouden 
door de Brabantse Delta kunnen 
worden bewerkt met behulp van 
`Natuurbalans`. 
 
Wat verder ter tafel komt 
Hans deelt mede dat Brabantse Del-
ta handhavend gaat optreden in de 
ecologische verbindingszone achter 
het industrieterrein in Chaam. Om-
wonenden gebruiken dit gebied 
voor doeleinden die niet stroken 
met de bestemming van het terrein. 
M&L dringt er bij Hans van Kapel 
nogmaals op aan om verdere ver-
droging van de Strijbeekse Heide te 
voorkomen. Dit zou moeten gebeu-
ren door de loop langs de Heistraat 
uit het onderhoudsplan te halen en 
het mogelijk op één of twee plaat-
sen geheel of gedeeltelijk afdam-
men van deze loop. 
De pilot Groote of Roode beek zal 
worden vervangen door de pilot 
Chaamse Beek. Laatstgenoemde 
heeft volgens het waterschap meer 
potentie en is bovendien van belang 
in het kader van het weidevogelbe-
heer. De pilot omvat onder andere 
oeverbeheer langs de beek. 
Als laatste wordt er een afspraak 
gemaakt voor het overleg in 2005. 
 

 
Werkgroep externe contacten,  

Overleg met Brabantse Delta 



444   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

A l jarenlang was ik van plan 
om Nepal te bezoeken, maar 

om onduidelijke redenen was het 
altijd een andere bestemming die 
de voorkeur kreeg. In het voorjaar 
van 2002 leek het er dan eindelijk 
van te komen, maar op het mo-
ment dat we daadwerkelijk de reis 
wilden boeken, braken er niet ver 
van de hoofdstad Kathmandu weer 
gevechten uit met de communisti-
sche opstandelingen en leek het 
ons niet verstandig om naar Nepal 
af te reizen. 
 
Begonnen als alternatief 
Ik besloot eens naar alternatieven 
uit te kijken in dezelfde regio en 
stuitte bij toeval op de website van 
het onbekende Gurudongma Tours 
& Treks uit India. Peter Lobo van 
dit bureau had in het najaar van 
2001 een verkenningstocht gemaakt 
in het Himalajagebergte in de Tho-
lung Vallei in Sikkim. De vogellijst 
van hem was klein, maar zag er 
veelbelovend uit en omvatte tame-
lijk wat vogels die we ook in Nepal 
hadden kunnen zien. 
Na beelden gezien te hebben van de 
Tholung Vallei was ik ervan over-
tuigd, dat we hier nog veel meer 

vogels zouden kunnen zien. 
Waar ligt Sikkim in hemelsnaam 
zult u zeggen? Enig speurwerk op 
Internet maakte me heel wat wijzer. 
Sikkim is een zeer dunbevolkte 
staat en ligt in het oostelijke gedeel-
te van het Himalajagebergte. Sik-
kim, vroeger een onafhankelijk ko-
ninkrijk maar sinds 1975 een pro-
vincie van India, ligt ingeklemd tus-
sen Nepal in het westen en Bhutan 
in het oosten. 
Hoewel Sikkim slechts vijfenzestig  
bij honderdvijftien km groot is, va-
rieert het in hoogte van 300m boven 
zeeniveau tot 8540m op de top van 
de Khanchendroga, de derde hoog-
ste berg ter wereld. 
 
Reisbureau Gurudongma Tours 
& Treks 
Eind maart is het zover en reizen 
we via New Delhi naar Bagdogra in 
West Bengalen. Peter Lobo staat op 
ons te wachten op de kleine lucht-
haven en even later reizen Vital, 
Eric en ik per jeep naar Kalimpong, 
een kleine stad in het district Dar-
jeeling, aan de voet van het oostelij-
ke Himalajagebergte. 
In de late namiddag arriveren we bij 
de luxueuze woning van luitenant-

generaal b.d. J.M. (Jimmy) Singh, 
die samen met Peter Lobo het reis-
bureau Gurudongma Tours & Treks 
heeft opgericht. 
Zijn woning is gelegen op de 
“Hilltop” juist boven de stad en van 
hieruit hebben we een prachtig uit-
zicht over de stad met in de verte de 
besneeuwde top van de Khanchen-
droga. 
De generaal is een Sikh en blijkt 
een buitengewoon spraakzaam per-
soon te zijn. Hij vertelt honderduit 
over zijn ervaringen in het Indiase 
leger en vooral over Sikkim. Het 
diner dat we die avond door Tara, 
de vrouwelijke kok van de generaal, 
voorgeschoteld krijgen is bijzonder 
goed. De volgende dagen overnach-
ten we bij “Jimmy” en elke avond 
krijgen we een verrukkelijke maal-
tijd geserveerd. 
Deze eerste week brengen we door 
in het Neora Valley Nationaal Park 
nabij Lava en zien daar vele nieuwe 
vogelsoorten waaronder nepalfa-
zant, bruinrugheggemus, zwartkeel-
lijster, himalajalijster en de himala-
jahaakbek. 
 

De Tholung vallei in Sikkim 
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een zware gasfles, kookgerei en 
vooral niet te vergeten de twee krat-
ten Dansberg Blue bier. Een van de 
dragers draagt een zak rijst van vijf-
tig kg op zijn rug en loopt te zingen 
als hij ons in gezwinde pas voorbij 
loopt! 
De eerste dag zien we flink af en 
komen uitgeput aan op de op 
1750m hoogte gelegen berghut, die 
Peter zeer poëtisch het Tsana Wil-
derness Lodge Camp noemt. Hier 
verblijven we twee dagen en bren-
gen de gehele dag door met het vo-
gelen in de bossen in de omgeving 
van de berghut. Uiteraard krioelt 
het hier weer van de bloedzuigers, 
vooral op de weiden waar de koeien 
en schapen grazen. 
Omhoog gaat de tocht weer en we 
trekken het echte bergwoud in. De 
reusachtige met mos en epifyten 
bedekte eikenbomen, waarvan som-
mige exemplaren meer dan vijfen-
zeventig m lang zijn, torenen hoog 
boven ons uit.  
Vogels in alle soorten en maten zijn 
er te zien en we zijn natuurlijk geïn-
teresseerd in de meer zeldzame 
exemplaren zoals koekoeksdwer-
guil, darjeelingspecht, orpheusbos-
zanger, goudvleugellijstergaai, 
scharlakendikbek en nog vele ande-
re soorten. 
Onderweg worden we uiteraard 

een bezoek brengen. 
Na twee uren bereiken we een boer-
derij aan de voet van de Tholung 
Vallei, het einde van de beschaving 
lijkt het. Hier staat een imposante 
stoet aan de oevers van de woest 
stromende Tholung rivier op ons te 
wachten. 
Het gezelschap bestaat uit een nieu-
we gids (Joe), tien dragers, een kok 
en drie manusjes van alles! 
Na een stevig ontbijt in de boerderij 
begint de trektocht bergop. We star-
ten op ca. 900m hoogte. Vital, Eric, 
Peter en ik dragen alleen verrekij-
kers, een telescoop en een rugzak. 
De tocht gaat steil omhoog over 
zeer smalle bergpaden met steile 
afgronden die soms erg beangsti-
gend op ons overkomen. Het is bui-
tengewoon zwaar voor ons, deca-
dente westerlingen die we zijn, 
maar valt in het niet bij wat onze 

dragers te wachten staat. 
Alle dragers zijn zwaarbeladen met 
eten, stoelen, klaptafeltjes, tenten, 

De Tholung Vallei 
Dan is het zover en vertrekken we 
met onze jeep naar het hoofddoel 
van onze reis. Om de Tholung Val-
lei in Sikkim te bezoeken heb je een 
zogenaamde “Restricted Permit 
Area” en een “Trekking Permit” 
nodig. De generaal heeft voor beide 
toelatingen gezorgd. De formalitei-
ten aan de grens met Sikkim verlo-
pen soepel en na een urenlange 
tocht over soms zeer slechte berg-
wegen die op diverse plaatsen on-
derbroken zijn door aardverschui-
vingen, bereiken we in de late na-
middag het stadje Mangan. Hier 
overnachten we in een zeer luxueu-
ze bungalow van vrienden van de 
generaal, waar we een galadiner 
krijgen voorgeschoteld. 
De volgende dag rijden we in alle 
vroegte over een zeer slechte weg 
naar de Tholung Vallei, de zoge-
naamde heilige verborgen vallei. 
De vallei ligt in de schaduw van de 
bijna 7000m hoge Siniolchu, waar 
de Lepchas, een bergvolk in Sik-
kim, leven. In de vallei wonen min-
der dan vijftig mensen, die voorna-
melijk leven van veeteelt en bos-
bouw. 
Zover het Peter bekend is, heeft nog 
nimmer een westerse vogelaar de 
zeer afgelegen Tholung Vallei be-
zocht en zijn wij de eersten die hier 

...alle dragers zijn zwaarbela-
den met eten, stoelen, klaptafel-
tjes, tenten, een zware gasfles, 
kookgerei en vooral niet te ver-
geten de twee kratten Dansberg 

Blue bier...  
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Na de middag begint het te sneeu-
wen en we moeten tweemaal een 
zeer riskante tocht over een gletsjer 
maken voor we bij het op 3500m 
hoogte gelegen kamp arriveren. In 
het kamp bevinden we ons op de 
boomgrens en het is er bitter koud. 
De dragers leggen onmiddellijk een 
kampvuur aan en stellen onze ten-
ten op. Het avondmaal bij het 
kampvuur smaakt buitengewoon 
goed, maar we blijven niet lang bij 
het kampvuur zitten, want de ijzige 
kou dwingt ons ertoe om vroeg in 
onze slaapzakken te kruipen. ’s 
Nachts woedt een complete 
sneeuwstorm en het is overduidelijk 
dat de geplande trip naar nog grote-
re hoogte niet mogelijk is, omdat 
dit levensgevaarlijk zou zijn. 
De sneeuwduiven en de berghoen-
ders kunnen we nu uiteraard op on-
ze buik schrijven. 
We brengen de ochtenduren 
rondom het kamp door, maar de 
weergoden blijven ons slecht ge-
zind. 
Het begint weer te sneeuwen en het 
lawinegevaar op deze hoogte is 

Het yakvlees verhuist linea recta 
naar de dragers, die deze lekkernij 
met smaak verorberen, een delica-
tesse voor hen schijnt het. 
Op deze hoogte daalt de tempera-
tuur ’s nachts tot ver onder het 
vriespunt en we krijgen dan ook he-
te kruiken om onze voeten warm te 
houden. 
 
De klim naar Temrong Kamp 
De volgende dag is het zwaarbe-
wolkt als wij aan de zware klim-
tocht naar het Temrong Kamp be-
ginnen. 
Het pad wordt slecht en is soms he-
lemaal niet meer te zien. Wij moe-
ten vaak bergstroompjes passeren, 
over rotspartijen klimmen en de 
grote hoogte begint zijn tol te eisen. 
De rododendronstruiken staan ech-
ter al in bloei en hier vinden we dan 
ook de meeste vogels zoals de 
zwartmaskerlijstergaai, Nepalese 
streepvleugel en de Nepalese nonti-
malia, terwijl een Mongoolse bui-
zerd biddend boven de berghellin-
gen hangt en we in de verte een 
rood saterhoen horen roepen. On-
derweg worden we menigmaal op-
geschrikt door het donderende ge-
raas van een lawine hoog in de ber-
gen. De stroken platgewalste bo-
men in het bos die we zien onder-
weg maken ons overduidelijk dat 
het hier niet helemaal veilig is.  

weer ingehaald door de kleurrijke 
stoet van onze dragers. Ze zingen 
nog steeds. 
Tegen de avond bereiken we het op 
2600m hoogte gelegen Tholung 
Gompa nabij het kleine boeddhis-
tenklooster van Tholung. We zien 
hier kaalgeschoren monniken, die 
elk uur mystieke handelingen ver-
richten in en rondom het klooster. 
Op deze hoogte treffen we onze 
eerste yaks aan, die op de nabij ge-
legen bergweiden onverschillig de 
komst van de westerlingen gade-
slaan. 
In de “Tholung Gompa Wilderness 
Lodge” gaat onze kok aan de slag, 
terwijl wij gulzig van de flessen 
Dansberg Blue bier drinken.  
Genietend van mijn bier dringt een 
penetrante geur vanuit de geïmpro-
viseerde keuken tot mijn neusgaten 
door en ik vrees het ergste, het is 
immers etenstijd! Onze kok heeft 
inderdaad een verrassing voor ons 
in petto: yakvlees. Een bang ver-
moeden borrelt in me op en ik neem 
uiterst behoedzaam een hap, ver-
bleek, kokhals en stamel kreunend: 
“Geen hap meer!”. Mijn reisgeno-
ten delen mijn mening en ervaren 
reizigers als we zijn, wordt onmid-
dellijk een Unox rookworst uit de 
noodvoorraad aangesproken. 

...op de terugweg blijkt een 
bruggetje compleet wegge-
spoeld te zijn en de dragers 

moeten een houten noodbrug 
maken... 
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de ontdekking dat de batterijen van 
zijn videocamera bijna leeg zijn. 
Elektriciteit is hier uiteraard niet 
voorhanden en een van de dragers 
is bereid om de volgende dag naar 
beneden te gaan om de batterijen op 
te laten laden. 
Eric geeft hem wat geld mee en te-
gen de avond strompelt de drager 
de berghut weer binnen! Stomdron-
ken, maar wel met volgeladen bat-
terijen. Een tocht van vijfentwintig 
km bergaf en weer vijfentwintig km 
bergop! 
De volgende dagen dalen we lang-
zaam af. Uiteraard weer getekend 
door insectenbeten en zuigwonden 

van bloedzuigers komen we terug 
in de bewoonde wereld met een lan-
ge lijst aan vogelsoorten. Peter 
Lobo’s vogellijst van de Tholung 
Vallei is tijdens deze tocht in één 
klap verdubbeld, zoals ik al min of 
meer voorspeld had. 
De dragers krijgen een stevige fooi 
van ons en we vertrekken weer naar 
de bewoonde wereld. 
Onderweg naar Mangan zien we 
nog een rotskruiper en hierna begint 
de lange autotocht naar Kalimpong. 
Terug in Kalimpong wacht ons een 
waar feestmaal bij de generaal. De 
volgende dag nemen we afscheid 
van hem en de mooie Tara en rijden 
naar de luchthaven van Bagdogra 
voor de vlucht naar New Delhi. 
Tot slot: Ik kan Sikkim aanbevelen, 
maar hou je verre van yakvlees en 
changbier! 
 
 

 
 

 Jan Vermeulen 
 

 Foto’s bij dit artikel: Jan Vermeulen 

T erwijl buiten de oostenwind 
ijzig koud is, de laatste 

sneeuwbuien het land teisteren en 
de vogels nog dankbaar gebruik 
maken van het aangeboden strooi-
voer, dient het voorjaar zich toch 
weer aan.  
Terwijl ik dik ingepakt mijn dage-
lijkse ochtendwandeling maak met 
mijn hond, beginnen de vogels al 
volop te zingen, de krokussen bloei-
en al op zonnige plekjes en de nar-
cissen zullen niet lang meer wach-
ten alvorens ze hun prachtige bloe-
men laten zien. Vanmorgen ben ik 
nog even op de Bleeke Heide ge-
weest waar de eerste grutto’s al ge-
vechten voeren met de kraaien. De 
kieviten strijden om de beste broed-
plekjes en voeren baltsvluchten uit 
boven de weilanden. Later deze 
week, er worden eindelijk hogere 
temperaturen verwacht, zal het 
voorjaar echt losbarsten. De enkele 
grutto’s zullen ongetwijfeld bezoek 
krijgen van vele soortgenoten, de 
eerste tjiftjaf zal zijn zang laten ho-
ren en de wintergasten zullen zich 
terugtrekken richting het hoge noor-
den. De eerste boerenzwaluw boven 
de Bleeke Heide zal ongetwijfeld 
deze week worden waargenomen. 
De kikkers zullen hun gekwaak 
weer laten klinken en de salaman-
ders zullen de poelen weer opzoe-
ken. Over enkele weken ook zal het 
prachtige oranjetipje zich weer la-
ten zien. Zo zijn er vele tekenen dat 
het voorjaar echt begint. Het is ie-
der jaar hetzelfde liedje en toch kan 
ik er amper op wachten. Heerlijk 
vind ik het om in de lente rond te 
fietsen of te wandelen, verrekijker 
paraat en genieten maar, en onge-
twijfeld kom ik vele Mark en Leij 
leden tegen die met gepast respect 
genieten van wat de lente ons te 
bieden heeft. 

Will Woestenberg  

Van de  
voorzitter 

enorm groot. We besluiten terug te 
keren naar Tholung Gumpa. Op de 
terugweg blijkt een bruggetje com-
pleet weggespoeld te zijn en de dra-
gers moeten een houten noodbrug 
maken om het riviertje te kunnen 
oversteken. 
Onderweg glijden we een paar keer 
uit en bemodderd en verkleumd van 
de kou komen we in de late namid-
dag weer terug aan bij Tholung 
Gompa, waar we enkele uren rond 
de open haard nodig hebben om 
weer op verhaal te komen. 
Hier blijven we enkele dagen en 
maken dagtochten, waarbij we de 
midden in het woud gelegen heet-
waterbron bezoeken, die grote aan-
trekkingskracht uitoefent op de bos-
vogels. Deze uitstappen zijn zeer 
succesvol en we krijgen soorten in 
de kijker zoals wijnborstpieper, 
blauwe kortvleugel, goudlijster, 
langstaartlijster, Indische bloedwie-
lewaal en Brandts bergvink. 
Op een avond krijgen Joe en Peter 
ons zelfs zo gek om het locale 
changbier te proeven, maar hoewel 
we het korrelige spul opdrinken is 
het beslist niet voor herhaling vat-
baar. 
Op de voorlaatste avond van ons 
verblijf in Tholung Gompa komt 
Eric tot de niet bijster opzienbaren-

...uiteraard weer getekend 
door insectenbeten en zuig-
wonden van bloedzuigers 
komen we terug in de be-

woonde wereld... 
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I n de tweede helft van mei wil-
len we een excursie organise-

ren naar de broedkolonie van aal-
scholvers in het Naardermeer. 
 
Het Naardermeer, plassen met riet, 
hooiland en moerasbos, werd als 
eerste gebied door Vereniging Na-
tuurmonumenten aangekocht. De 
rustige plassen midden in de Rand-
stad vormen een belangrijke scha-
kel in de keten van moerasgebieden 
in ons land. Het biedt plaats aan ve-
le moerasplanten en -dieren. Naast 
de aalscholver broedt er o.a. ook de 
zwarte stern en de purperreiger. Tij-
dens een excursie per boot kunt u 
genieten van dit prachtige moeras-
landschap en een bezoekje brengen 
aan de vogelobservatiehut bij de 
aalscholverkolonie. 
 
De kosten zijn € 12,00 per persoon 
voor niet-leden van Natuurmonu-
menten en € 8,00 per persoon voor 
leden van Natuurmonumenten. De 
boottocht, uiteraard met gids duurt 
van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
De excursie kan pas besproken wor-
den als bekend is hoeveel mensen 
hieraan willen deelnemen. Er zullen 
afspraken gemaakt worden in ver-
band met vervoer naar het Naarder-
meer. Aanmelden is noodzakelijk! 
Wilt u de exacte datum weten, of 
wilt u zich aanmelden, neem dan 
contact op met: Annet Cleijsen tel. 
0161-455416 of per e-mail annet-
cleijsen@home.nl 

Annet Cleijsen  

Excursie 
Naardermeer 

Z aterdag 25 juni 2005 wordt 
gevierd dat het Vogel Revali-

datie Centrum in Zundert al vijf-
entwintig jaar met behulp van vele 
vrijwilligers duizenden vogels heeft 
teruggeplaatst in onze natuur.  
Op het twee hectare grote terrein is 
in die vijfentwintig jaar een prach-
tig centrum verrezen, met binnen- 
en buitenaccommodaties, gelegen 
in een grote educatieve tuin met 
vijverpartijen en verschillende 
kleine landschapselementen. Het 
centrum is door het ministerie van 
LNV aangewezen als het enige in 
Nederland waar alle in beslag ge-
nomen inheemse zangvogels en 
alle uilen en roofvogels moeten 
worden opgevangen. 
 
Contactdag 
Op zaterdag 25 juni wordt een grote 
contactdag georganiseerd voor alle 
leden van de vogel- en natuurwerk-
groepen in Nederlands- en Belgisch 
Brabant en Zeeland en op zondag 
26 juni wordt een open dag gehou-
den.  
Op het terrein zullen een twaalftal 
overdekte stands worden ingericht 
door o.a Natuurmonumenten en 
Brabants Landschap die u alle in-
formatie geven over vogels, vlin-
ders, zoogdieren, reptielen en amfi-
bieën.  
Swarovski zal het nieuwste materi-
aal demonstreren en er kunnen na-
tuurreizen dichtbij of verder weg 
worden voorbereid voor wat betreft 
boeken, kleding of de reis zelf.  
In een grote tent zullen een aantal 
korte lezingen (duur ½ uur) worden 
verzorgd, die naar keuze kunnen 
worden bijgewoond. 
 
Programma 
Globaal en onder voorbehoud ziet 
het programma voor deze dag er als 

volgt uit: 
10.00 – 10.30 uur: ontvangst 
met koffie, natuurlijk kunt u 
ook op een later tijdstip aanha-
ken. 

 
Bij binnenkomst worden ook 
enkele gratis consumptiebonnen 
voor koffie en thee uitgedeeld 
en tegen een kleine vergoeding 
kan een lunch worden besteld.  

 
’s Morgens begint Peer Bus-
sink, die het thema “Vogel-
schade in de landbouw” behan-
delt, gevolgd door een lezing 
over het wel en wee van (kerk)
uilen en roofvogels in België. 

 
‘s Middags wordt het thema  
“25 jaar beleid en effect van vo-
gelbescherming in België en 
Nederland” aangesneden. Deze 
lezingen worden verzorgd door 
Jan Rots, directeur vogelbe-
scherming België en Mark Ar-
gelo, beleidsmedewerker van 
Vogelbescherming Nederland. 

 
Tussendoor is er volop gelegen-
heid te wandelen in de educatie-
ve tuin, te kijken naar de aan-
wezige vogels of de infostands 
binnen en buiten op het terrein 
te bezoeken.  

 
Om 15.00 uur wordt het lezing-
gedeelte afgesloten en kan een 
ieder zich tot 16.30 uur concen-
treren op een gezellig samen-
zijn.  

Pierre Adriaensen 
 
 
 
 
 
 

www.vrczundert.nl 

Vogelrevalidatie centrum 
Zundert 25 jaar 

Foto: Ian BorwellFoto: Ian Borwell  
aalscholveraalscholver  
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D e Zonzeelse Polder, nu nog 
een prachtig stukje natuur! 

Op zondag 20 maart j.l. heeft de 
vogelwerkgroep een bezoek ge-
bracht aan de Zonzeelse Polder. 
Deze polder is momenteel weke-
lijks in het nieuws vanwege de 
dreigende aantasting van het na-
tuurschoon en de natuurrijkdom. 
Of heeft U nog niet gehoord van 
de geplande mega koeienstal en de 
windmolens? 
 
Rijkdom aan vogels is er zeker. Je 
hoeft niet naar Friesland of Zeeland 
te gaan om duizenden ganzen te 
zien. De brandgans, kolgans, grau-
we gans, canadagans en natuurlijk 
de nergens ontbrekende nijlgans 
hebben we in onze kijkers en spot-
ters waargenomen. 
Ook eenden, waaronder winterta-
ling en smient, zijn er volop te zien. 
Grote groepen kieviten en wulpen 
zijn zich in dit prachtige natuurge-
bied aan het opvetten voor het ko-
mend broedseizoen. Zelfs de water-
snip vloog met zijn typisch zigzag-
gende vlucht over de plasdras per-
celen. 
Voor de vogelaar is het daar echt 
genieten. Via een (door Staatsbos-

beheer) aangelegd wandelpad kun 
je het vogelgebied van alle kanten 
goed bekijken zonder de vogels te 
verstoren.  
In het voorjaar blijkt het een weide-
vogelbroedgebied te zijn bij uitstek. 
Zeker de moeite waard om er eens 
een bezoekje te brengen. Hopelijk 
blijft de prachtige natuurlijke rijk-
dom daar onaangetast, maar het ziet 
er helaas niet naar uit. 

  
Vogelwerkgroep 

Maaike Riemslag 

De Zonzeelse polder,  
nu nog een prachtig stukje natuur! 

brandgans, kolgans, canadagans …. 
Foto: Marianne Dumont 

uitgestrekte plasdras percelen 
Foto: Marianne Dumont 

smient 
Foto: Willem Hartholt 
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En vooral niet te vergeten de dames 
van de catering waarnaar (om zeer 
eerbare redenen) bij iedere werkdag 
zo reikhalzend werd uitgekeken: de 
koffie, de thee, de soep hebben ons 
erdoor gesleept. 

 
 
 

Frank Degenaar 

ze biotopen zullen zich hopelijk 
heel spoedig melden. Ik denk aan 
boompiepers, geelgorzen, nacht-
zwaluwen en ransuilen.  
In botanisch opzicht is een voor-
schot genomen op het veiligstellen 
van plantengemeenschappen die 
een halve eeuw geleden nog ge-
meengoed waren in Brabant maar 
die we nu met een vergrootglas 
moeten zoeken en als kostbaarhe-
den zouden moeten bewaken. Onze 
Staatsbossen bevatten tal van moge-
lijkheden om hiermee verder te 
gaan. We zullen proberen om in 
goed overleg met Staatsbosbeheer 
nog planmatiger met dit soort van 
natuurherstel door te gaan. Een be-
langrijk aspect daarbij is het effect 
van de inspanningen: Ga maar eens 
kijken bij de Leemkuilen. Daar is 
uitstekend te zien wat bereikt kan 
worden met een gedreven werk-
ploeg die een paar werkochtenden 
de handen uit de mouwen steekt.  
  
Ambities bepalen 
Voor de komende jaren ligt het in 
de bedoeling om de activiteiten tij-
dens de werkdagen projectmatiger 
in te delen. Dat wil zeggen dat we 
tevoren enkele ambities zullen be-
palen en de werkzaamheden daarop 
afstemmen. Het werken aan heide-
reconstructie zoals hierboven be-
schreven zal daarbij ongetwijfeld de 
nadruk krijgen. We zullen echter 
ook enkele dagen besteden in het 
natuurgebied het Broek van Natuur-
monumenten. In de loop van de ko-
mende maanden hopen we dit met 
beide organisaties te bespreken. 
  
Tenslotte: 
Mannen van de werkploeg: Bedankt 
voor alle geplengde zweetdruppels 
die hopelijk niet tot een onaan-
vaardbare verzilting van de betref-
fende gebiedjes zullen leiden. Voor 
volgend seizoen wordt weer op jul-
lie gerekend! 

T erugblikkend op de 5 werk-
dagen van deze winter kun-

nen we tevreden constateren dat 
het weer, de meest essentiële voor-
waarde voor plezierig buiten wer-
ken, aan onze kant stond. Soms 
was het wel vriesweer, maar dat 
maakt het er niet onaangenamer 
op. Regen en wind zijn de boosdoe-
ners en daar zijn we gelukkig gro-
tendeels van verstoken gebleven. 
 
Reconstructie en onderhoud 
Het afgelopen seizoen heeft de 
werkgroep zich vooral bezig gehou-
den met reconstructie en onderhoud 
van heidegebiedjes. In de Staats-
bossen is daartoe zowel bij de Alp-
hense Bergen als bij de Leemkuilen 
gewerkt. Verder is een ochtend be-
steed aan een afgeplagd terrein van 
Staatsbosbeheer in het natuurgebied 
van ‘t Merkske.  
Vooral op beide eerstgenoemde 
plaatsen zal het effect van de in-
spanningen onmiddellijke vruchten 
afwerpen. Ik ben ervan overtuigd 
dat aan de voorwaarden voor de 
groei van de populaties hagedissen 
is voldaan en dat dit aanstaande zo-
mer al merkbaar zal zijn. Hetzelfde 
geldt voor vele soorten insecten en 
andere kleine kriebelaars die gebaat 
zijn bij zonnige, snel opwarmende 
droge zandbodems.  
Al tijdens het werk bij de Leemkui-
len viel het groot aantal soorten 
paddenstoelen op: bewoners van 
schrale heidegronden die nergens 
anders hun thuis kunnen vinden.  
Vogels met een voorliefde voor de-

Winterseizoen M&L werkdagen zit erop 

boompieper (Anthus trivialis) 
Foto: Gunther Groenez www.natuurbeleving.

levendbarende hagedis  (Lacerta vivipara) 

Reactie van Staatsbosbeheer 
“Aan de leden van Mark en Leij: 
Natuurlijk ben ik vanmorgen gaan 
kijken bij de Leemkuilen. Er is door 
jullie flink gewerkt. Zo zijn er de 
nodige berken geveld en is de rand 
tussen het pad en het water voor-
zien van open ruimten. Het begint 
zo een mooi stukje natuur te wor-
den. Na deze laatste werkdag van 
dit seizoen wil ik jullie namens 
Staatsbosbeheer bedanken voor 
jullie inzet. Ik hoop dat jullie in het 
najaar de draad weer oppakken. 
Dit werk is goed voor de natuur, 
goed voor de teamgeest binnen 
Mark en Leij, maar ook goed voor 
de relatie tussen Mark en Leij en 
Staatsbosbeheer.” 
Met vriendelijke groet.  

 
 
 
 
 

André Muller 
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W at Mark en Leijers bezig-
houdt. 

Met dit thema van de fietstocht van 
2005 kun je alle kanten uit. Dat 
gaan we dan ook zeker doen. 
 
De bedoeling van deze fietstocht is 
om de leden en niet-leden kennis te 
laten maken met de diverse werk-
groepen van Mark en Leij én de be-
trokken organisaties die in het 
werkgebied van Mark en Leij actief 
zijn. 
De tocht zal ons voeren door de 
mooiste stukjes natuur en onderweg 
zullen diverse werkgroepen en or-
ganisaties zich presenteren om mo-
gelijk de deelnemers enthousiast te 
krijgen om in de toekomst iets voor 
een van de werkgroepen te gaan be-
tekenen. 
Verschillende groepen en instanties, 
waaronder de weidevogel- en werk-
ochtendgroep alsmede Natuurmo-
numenten en Staatsbosbeheer heb-
ben hun medewerking reeds toege-
zegd. 
 

  

Houdt deze datum vrij en noteer 
hem alvast in uw agenda. 
Nadere informatie met betrekking 
tot aanmelden, kosten, tijden etc. 
ontvangt u eind mei of begin juni. 
 
 

Sjoerd Borst  

names zijn allen door Loes gemaakt 
met behulp van een gewone video-
camera, zonder telelens. 
Voor de pauze werd opnames ge-
toond, die gedurende een aantal ja-
ren in het voorjaar zijn gemaakt. 
Met name  de beelden van spelende 
visotters, de ooievaars en de trap-
pen waren indrukwekkend. Jeroen 
Stoutjesdijk toonde ons het 
“ziekenfonds-staartje” van een ha-
gedis  om vervolgens vergeefs met 
zijn kornuiten op een kolderieke 
wijze te trachten dit kunstje te her-
halen. Hij maakte het later weer 
goed door een verwenteld schaap 
overeind te helpen.  
Na de pauze volgden beelden opge-
nomen in de winter. Het klimaat is 
dan nog aangenaam en de regio 
wordt dan ook bevolkt door grote 
concentraties trekvogels, waaronder 

de fraaie kraanvogels. 
Als toetje volgden op-
names van de afgelopen 
kerstperiode. Fraaie op-
names en passende mu-
ziek maakte er een waar 
promotiefilmpje voor 
de streek van. 
Ik ga er vast eens een 
keer naar toe…. 
 
 
 
 

Jacques Valkenaars 

Fietstocht 
2005 

O p vrijdag 18 februari 2005 
vond  in  Bellevue een video-

presentatie plaats over de Spaanse 
regio de Extremadura door Loes 
en Johan Schaerlaeckens. 
 
Het is verheugend te kunnen con-
stateren, dat er een toenemende be-
langstelling is voor onze gezellige 
avonden in Bellevue. Ook nu weer 
was er sprake van een volle zaal.  
De aanwezige leden zijn ongetwij-
feld met een tevreden gevoel huis-
waarts gegaan. 
Loes en Johan maakten er een boei-
ende coproductie van, waarbij land-
schap, natuur en fraai filmwerk sa-
mengingen. Niemand heeft zich ge-
durende de lange avond hoeven te 
vervelen dankzij het deskundige en 
soms ook humoristisch commen-
taar. 
 
De Extremadura ligt in het  zuid-
westen van Spanje. Het is een dun 
bevolkte streek bestaande uit  step-
pen en savannes, waarin vele dier- 
en vogelsoorten voorkomen  die in 
de rest van Europa zijn verdwenen 
of op de rand van uitsterven staan. 
De zomer is er eigenlijk te heet 
voor een aangenaam verblijf. Loes 
en Johan maken de laatste jaren ge-
bruik van een camper. De videoop-

Terugblik: Filmvoorstelling 
Extremadura 

grote Trap grote Trap (Otis tarda)(Otis tarda)  

  
  
  
  
  
  

De fietstocht De fietstocht 
vindt plaats vindt plaats 
op zondag op zondag   
26 juni.a.s26 juni.a.s  

otter (Lutra lutra)otter (Lutra lutra)  
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Tabel 1Tabel 1  Grutto territoria rond Breda 
 1992 - 1994 2002  -  2004 Ontwikkeling 

Breda: Lage Vugt polder 28 18 36 % afname 

Terheijden: Binnenpolder 13 9 31 % afname 

Etten-Leur: Ettense Beemden 17 3 82 % afname 

Breda: Haagse Beemden Oost 14 0 Verdwenen 

Breda: Haagse Beemden West 9 6 33 % afname 

Zonzeel, Vrije Kavelen e.o. 19 3 84 % afname 

Chaam Bleeke Heide e.o. 12 21 75 % toename 

Totaal 112 60 46 % afname 

D e winter zit er weer op en we 
kijken hunkerend uit naar 

de terugkeer van onze zomergas-
ten. We mogen niet klagen over de 
vogelrijkdom afgelopen winter. 
Nog nooit overwinterden er zoveel 
ganzen op en rond de Bleeke Hei-
de. Op meerdere plaatsen in het 
Mark en Leij gebied waren er 
overwinterende klapeksters te zien. 
Ook werden er zelden zo veel 
goudvinken gezien als de voorbije 
winter. In Nederland was een inva-
sie van pestvogels waarvan er 
slechts een enkel groepje tot ons 
gebied doordrong (zie de mailbox). 
Sijsjes en koperwieken waren er 
deze winter beduidend minder. 
Ook viel het op hoe weinig grote 
lijsters er in de vroege lente zon-
gen. Zo brengt elke winter weer 
nieuwe verrassingen. 
 
Bleeke Heide 
Nog nooit overwinterden er zo veel 
ganzen in de omgeving van Chaam 
als in de winter van 2004-2005. In 
loop van februari groeiden de aan-
tallen aan tot rond de 8000. De 
meerderheid van de ganzen bestond 
meestal uit toendrarietganzen maar 
soms hadden de kolganzen de over-

van de Dutch Birding Association 
stond zelfs een mogelijke waarne-
ming van een groenlandse kolgans. 
Ook dit jaar kwamen de ganzen 
weer slapen op de plassen van de 
Bleeke Heide, wat ’s avonds bij het 

hand. De grootste groep rietganzen 
die deze winter is geteld bedraagt 
4800 exx., de grootste groep kol-
ganzen: 6000 exx. Men moet zich 
wel realiseren dat zowel de aantal-
len als de samenstelling van de 
groepen steeds wisselden. Geduren-
de de gehele winter werden er in de 
ganzenmassa ook groepjes grauwe 
en brandganzen gezien.  
Uiteraard ook exoten als cana-
daganzen (meer dan honderd), nijl-
ganzen (tientallen) en casarca’s. 
Meerdere waarnemers zagen gedu-
rende de winter twee, soms drie, 
adulte kleine rietganzen. Kleine 
rietganzen overwinteren normaal 
gesproken in Zuidwest Friesland en 
een groep in Vlaanderen in de om-
geving van Damme. Op de website 

Waarnemingen in de streek 

ganzen 
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invallen van de ganzen leidde tot 
een onvergetelijk schouwspel. ‘s 
Morgens, in de ochtendschemering, 
leek zich ’s nachts een eiland te 
hebben gevormd. Bij nader inzien 
bleek dit eiland te bestaan uit dui-
zenden ganzen. Ook deze winter 
trok de Bleeke Heide weer honder-
den vogelliefhebbers. Als er al geen 
ganzen rond of op het ven zaten, 
konden ze genieten van de onstui-
mig jagende slechtvalken of de vele 
eendensoorten. Ook het aantal over-
winterende smienten (max. acht-
honderd) lijkt elk jaar toe te nemen. 
Ze overwinteren samen met winter-
talingen, pijlstaarteenden (max. zes-
envijftig), tafeleenden, bergeenden, 
wilde eenden, krakeenden en 
slobeenden waarmee ook het kostje 
voor de slechtvalken gekocht lijkt. 
Vanaf eind januari pleisterden er 
enorme groepen wulpen (vierhon-
derdvijftig exx.) en kieviten (vele 
honderden). 
 
Grutto’s  
Op 13 februari werd de eerste grut-
to gezien op de Bleeke Heide. En-
kele dagen daarna zijn er twee exx. 
We zijn erg benieuwd naar de 
broedresultaten van de grutto ko-
mend broedseizoen op en rond de 
Bleeke Heide.  
Bijgevoegde tabel (Tabel 1) moch-
ten we van Huub Don ontvangen. 
Het gaat over de grutto territoria in 
de omgeving van Breda. De cijfers 
spreken voor zich. 
 
Oost west, thuis ……. 
Dat je eigenlijk niet ver weg hoeft 
om leuke dingen te zien, bewijzen 
onderstaande waarnemingen:  
Bij zijn dagelijkse wandeling over 
de Kwaalburgse Akkers ziet Will 
Woestenberg vaak groepen wulpen, 
groepjes patrijzen en op vier plaat-
sen territoriale steenuilen. 
Edwin van Meel is vorig jaar naar 
Chaam verhuisd. Gezien de waar-
nemingen die hij rond zijn huis 
doet, heeft hij er geen spijt van: een 
paartje steenuilen, een bosuil, zeven 
patrijzen, een torenvalk, een havik 

(nam wel een krielkip mee), groe-
pen kramsvogels, zes ringmussen, 
een grote bonte specht, twee 
casarca's, twee nijlganzen, twee 
boomkruipers en een witte kwik-
staart. 

In de tuin van Johan en Loes   
Schaerlaeckens pleisterde in januari 
en februari een groepje staartme-
zen. Ze zaten heel vaak op de voe-
dertafel. Het was Johan en Loes al 
opgevallen dat ze erg tam waren. 
Bij wijze van experiment liep Johan 
naar een zonnend staartmeesje. 
Toen hij de vogel op een halve me-
ter genaderd was, riep hij Loes erbij 
want het vogeltje zat schitterend 
voor een foto. Loes nam bijgevoeg-
de foto waarna Johan zijn experi-
ment hervatte. Pas bij het aanraken, 
vloog de staartmees een meter ver-

der waarna hij tussen het gras be-
gon te foerageren.  
Wat verder opviel is dat twee exx. 
van het groepje de zwarte oogstreep 
niet hadden (ondersoort caudatus). 
Dit wijst erop dat de vogels waar-
schijnlijk hun broedgebied hebben 
in Noord- of Oost-Europa. De vo-
gels hebben blijkbaar dit stukje Ne-
derland uitgekozen om te overwin-
teren. Geen slechte keuze gezien de 
rijk voorziene dis die de vogels elke 
dag voor gezet kregen. 
 
Klapeksters 
De klapekster is als broedvogel al 
weer enkele jaren uitgestorven in 
Nederland. We vreesden dat ook de 

winterwaarnemingen langzaam 
maar zeker zouden opdrogen. Tot 
onze grote vreugde waren er echter 
afgelopen winter opvallend veel 
overwinterende klapeksters. Voor 
het derde jaar overwinterde een 
klapekster op Wortel Kolonie. Deze 
vogel werd soms ook op de Castel-
resche Heide in ’t Merkske gezien. 
Pieter van Eil ontdekte een klapek-
ster op het Ossengoor in de Staats-
bossen, tussen Chaam en Gilze. 
Ook deze vogel zou de gehele win-
ter blijven. Ook op de Regte Heide 
overwinterde een en mogelijk zelfs 

staartmees 
Foto: Loes Schaerlaeckens 

 

wulp 
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twee klapeksters. Verdere waarne-
mingen kwamen van de Lange Ma-
ten, de Pannenhoef, de Oude Buisse 
Heide, de Regte Heide, de Kalmt-
houtse Heide en de Biesbosch (min 
twee exx.). Zie bij de mailbox hoe 
het de klapekster in het Turnhouts 
Vennengebied verging. 
 
Huismussen 
Steeds meer mensen mailen ver-
heugd dat er groepjes huismussen 
op de voedertafel komen. Nu we de 
aantallen huismussen achteruit zien 
gaan, krijgen we steeds meer hart 
voor onze huismus. Dit is niet altijd 
zo geweest. Kees Verheijen atten-
deerde ons op een artikel over de 
historie van de huismus waaruit we 
onderstaand fragment citeren: 
“Vroeger waren er mussengildes 
die elk hun eigen regels hadden. 
Soms waren er gildes waar de boe-
ren per span paarden dat men be-
zat, per jaar vijfentwintig mussen 
moesten inleveren. Volgens de re-
glementen van het mussengilde in 
Halsteren uit 1804, moest elk lid 
jaarlijks, op bepaalde dagen vijfen-
twintig mussenkoppen inleveren bij 
de hoofdman. Andere schadelijke 
vogels mocht ook: een kraaienkop 
telde voor vier mussen evenals de 
kop van een sperwer. Spreeuwen, 
spechten en eksters telden voor 
twee mussen en een vink of een 
geelgors voor een mus.  
Kon je niet aan je verplichting vol-
doen, dan kreeg je een stuiver boe-
te. De gildenbroeder die dat jaar de 
meeste koppen op tafel legde, werd 
de koning. Zo’n koning werd het 
komende jaar vrijgesteld van con-
tributie.” 

Uit “De witte spreeuwen,” jaargang 
54, nummer 7, juli 2004. 
 
Wintergasten, overwinteren en 
vroege vogels 
Door de zachte winters zijn steeds 
meer vogelsoorten geneigd de win-
ter in onze streken door te brengen. 
Stijn Leestmans zag op 25 decem-
ber een mannetje roodborsttapuit op 
de Bleeke Heide. Frie Boon zag van 
december tot begin maart enkele 
malen een paartje geelgorzen bij de 
Gasbaan op de Gilzesche Heide. 
Tussen grote groepen trekkende 
veldleeuweriken werd een enkele 
maal een overwinterende boom-
leeuwerik gezien. Begin februari 
werden de eerste zingende merels, 
zanglijsters en vinken gehoord. Op 
31 januari hoorde Johan Schaer-
laeckens een uitbundig zingende 
grote lijster langs de Heistraat, 
Strijbeekse Heide. Het valt overi-
gens op hoe weinig grote lijsters er 
dit vroege voorjaar zingen. 
Er komen veel e-mailtjes binnen 
over grote groepen overwinterende 
kramsvogels die ook de tuinen be-
zochten bij onze leden. Zo ziet 
Edwin van Meel op 5 maart een 
groep van tweehonderdentwintig 
kramsvogels die in zijn (mooie) 

tuin in Chaam op rottend fruit afko-
men. Ook Jan Vermeulen ziet een 
groep van vijftig kramsvogels in 

zijn tuin naar voedsel zoeken.  
Martin van Leest heeft het geluk 
om op 5 maart een roerdomp te zien 
bij de natuurvijver in Wolfslaar. 
Erik Rijnen ziet op 6 maart een 
bonte kraai op de Castelresche Hei-
de in ’t Merkske. De bonte kraai is 
de laatste jaren een uiterst zeldzame 
wintergast geworden in onze streek. 
Ook zijn er deze winter overal 

groepjes goudvinken waargenomen. 
In de Staatsbossen was het niet 
moeilijk roepende en vliegende 
kruisbekken te zien. 
 
Uit de mailbox 
Stijn Leestmans op 9 december: 
“Vandaag moest ik het veld in voor 
mijn werk en gelukkig kwam het 
mooi uit dat ik mijn boterhammen 
kon opeten in Wortel-Kolonie. Daar 
snel een tochtje gedaan rond het 
moeras en al snel de klapekster ge-
vonden (zit er nu al vanaf 17-10 en 
voor de derde winter op rij). Ter-
wijl ik door de biezen aan het gaan 
was, vloog op enkele meters van mij 
een roerdomp op. De vogel vloog 
jammer genoeg totaal in tegenlicht 
maar ging een beetje verder terug 
zitten. Ben nog gaan zien of ik de 
vogel kon terug vinden maar dat zal 
waarschijnlijk alleen mogelijk zijn 
als je hem opstoot. Dus maar ver-
der met rust gelaten. Toen ik weg 
ging moest hij zitten tussen het 
moeras en het ven (is het ven dat 
tussen het moeras en Bootjesven 
ligt). De teuter goudvinken die mijn 
vader die morgen had, heb ik niet 
gehoord.” 

Klapekster 

Goudvinken 

Kramsvogel 
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De reactie van vader diezelfde 
dag:  
“De vader had niet alleen de trom-
pet goudvinken (minimaal vier) ge-
hoord maar ook nog van zeer dicht-
bij gezien. De klapekster zat te 
pronken met een muis in zijn snavel 
waarmee ik hem zag komen aan-
vliegen. Verder nog kleine bonte 
specht, zwarte specht, groene 
specht, grote bonte specht (de mid-
delste dit jaar nog niet), houtsnip, 
boomkruiper, havik, sperwer, bui-
zerd ...... 't is er plezant wandelen.” 
 
Marianne Dumont op 9 februari: 
“Gisteren zagen wij tijdens een 
wandeling door het Prinsenbosch 
een goudvinkmannetje op het pad 
voor ons zitten. Het is voor ons de 
eerste keer dat we een goudvink ge-
zien hebben. Zondag hebben we met 
M&L een schitterende wandeling 
gemaakt naar de Franse baan, c.q. 
de Alphense Bergen. Omdat het zo 
mooi was zijn we maandag nog 
eens teruggegaan. Toen we uit de 
auto stapten, zagen we bij het 
struikgewas aan de Flaasbloemweg 
twee patrijzen. Toen we probeerden 
ze van dichterbij te bekijken, vlogen 
ze op en bleek er een groep van ± 8 
patrijzen te zitten. Het is de eerste 
keer dat we die in deze omgeving 
gezien hebben.” 
 
Pieter van Eil op 16 februari:  
“Ik ben het op mijn werk binnen de 
GGZ wel gewend wat “vreemde vo-
gels” te zien, maar dat ik op 31 ja-
nuari boven ons terrein een ooie-
vaar zag thermieken, is toch wel 
opmerkelijk. Boven die ooievaar 
cirkelde ook nog een roofvogel, 
maar zo hoog dat ik met het blote 
oog niet kon zien wat voor een. Af-
gelopen zondag zagen we bij een 
wandelingetje rondom het Land-
goed Wolfslaar een grote groep 
putters.”  
 
Marc Smets, conservator van het 
Turnhouts Vennengebied, op 6 
maart:  
“Tot 29 januari overwinterde er 

een klapekster in Turnhouts Ven-
nengebied maar deze vogel vond 
ik als verkeersslachtoffer op de 
steenweg naar Baarle-Hertog op    
2 januari 2005. Het betrof een eer-
stejaars vogel. Het was het tweede 
opeenvolgende jaar dat de soort 
overwinterde in het vennengebied. 
Wellicht werpt het beheer zijn 
vruchten af want de klapekster was 
al meer dan twintig of dertig jaar 
uit het gebied verdwenen als over-
winteraar. Erg jammer, maar hope-
lijk keert de grijze wachter volgend 
jaar terug want het laat een leegte 
na in je gebied. Het was steeds 
spannend kijken of ze hier of daar 
in een boomtop op de uitkijk zat . 
Vandaag nog op de Regte Heide 
geweest: een rode wouw, een kleine 
zilverreiger, drie blauwe kiekendie-
ven en een prachtig landschap met 
zulk een weertje. Ik heb nog een 
aangename babbel gehad met de 
boswachter. Hun introductie van 
korhoenders is al in een vergevor-
derd stadium. Het is belangrijk dat 
ook wij opnieuw gebieden geschikt 
maken want volgens hem zijn er op-
nieuw kansen voor deze vogel. In 
Wales doen ze het bijvoorbeeld 
weer zeer goed.” 
 
Johan Coertjens op 7 maart: Ver-
zamelde waarnemingen: 
“Gedurende de maanden december, 
januari en februari: In alle bossen 
goudvinken (nog nooit zoveel waar-
nemingen als deze winter) en kruis-
bekken. Opvallend weinig sijsjes. 
16 januari: een kleine zwaan op de 
Lithse heide (Weelde, grenzend aan 
Bedaf) en een steenuil op de Veld-
braak (Baarle-Nassau). 
Gedurende de maand januari en 
februari: Regelmatig een groene 
specht in mijn tuin. 
16 februari: Bij zonsopgang 
(7.30uur) reeds baltsvlucht van to-
renvalken pal boven de torenval-
kenkast op het Gorpeind (Baarle-
Nassau). 
19 februari: koppel patrijzen op 
twintig meter van mijn huis op de 
Kastelein (Baarle-Hertog). Prak-

tisch elke avond hoor ik patrijzen 
roepen tussen Zondereigen en 
Baarle-Nassau. 
26 februari: Ooievaarsnest Alphen: 
De houtspaanders op het pad ver-
raden het werk van de zwarte 
specht. In een dode beuk heeft de 
specht reeds een nestholte uitge-
kapt. 
27 februari: Eerste roodborsttapuit 
(mannetje) bij het Ooievaarsnest.  
5 maart: In mijn tuin (Kastelein, 
Baarle-Hertog) om 8 uur ’s och-

tends zes pestvogels in een 
els gedurende een minuut kunnen 
observeren, toen vlogen ze weg bij 
gebrek aan voedselaanbod (geen 
bessen in de tuin). Nog de ganse 
dag in het dorp op pestvogels gelet, 
maar geen meer gezien.“ 
 

Johan Schaerlaeckens 
 
 

Met dank aan allen die de moeite 
namen hun waarnemingen  

door te geven.  
Iedereen kan zijn waarnemingen, 
liefst via e-mail, doorgeven aan:  

Johan Schaerlaeckens 
Blokkenweide 18 
4861 BN Chaam.  

Email: schaerlaeckens@tiscali.nl 
of: 0161 492046.  

SMS: 06 53515302. 

pestvogel 
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De vrouwtjes kiezen hun manne-
tjes, de lengte van de staartpennen 
is grotendeels bepalend voor de 
keuze. Hoe langer de staartpennen 
zijn, hoe meer kansen het mannetje 
heeft om gekozen te worden. Men 
heeft ooit de staartpunten van een 
succesrijke vrouwenversierder afge-
knipt en vastgeplakt aan een man-
netje dat nooit werd gekozen. Wat 
gebeurde er? Het wijfje wisselde 
prompt van partner. Waarom zijn 
die staartpennen nu zo belangrijk 
voor de vrouwtjes? Hoe langer de 
staartpunten hoe groter de wend-
baarheid in de lucht is, hoe beter het 
mannetje kan jagen, hoe meer in-
secten hij mee naar huis brengt en 
hoe groter de overlevingskansen 
van de jongen zijn. Het mannetje 
echter moet zijn vrouwtje zorgvul-
dig in ‘t oog houden, want bij de 
boerenzwaluwen is er meestal een 
groot mannenoverschot. Dit wil 
zeggen: veel paarlustige mannetjes 
en de vrouwtjes zitten er niet mee 
om geregeld even vreemd te gaan.  

D e toekomst voor de boeren-
zwaluw ziet er vrij somber 

uit. Het aantal boerenbedrijven zal 
verder slinken en veel voor Boe-
renzwaluwen waardevolle habitats 
zullen verloren gaan door de ver-
stedelijking. Ook de steeds strenge-
re hygiënische eisen opgelegd aan 
de boeren door overheid, voedings-
industrie en supermarktketens 
hebben tot gevolg dat in toenemen-
de mate zwaluwen geweerd zullen 
worden uit de gebouwen. Het ver-
plichte gebruik van insecticiden in 
de stallen is eveneens nadelig. Een 
gezonde populatie heeft voldoende 
veerkracht om de sterfte in de 
overwinteringsgebieden op te van-
gen. Maar nu de Nederlandse po-
pulatie onder druk staat door de 
huidige ontwikkelingen, is het de 
vraag of de verminderde jongen-
productie de populatie in stand 
kan houden, laat staan vermeerde-
ren. 
 
Kenmerken 
De boerenzwaluw is aan de boven-
zijde staalblauw. Het voorhoofd en 
keel zijn bruinrood en de onderzijde 
is roomwit. De diep gevorkte staart 
valt vooral op tijdens het vliegen. 
Het vrouwtje en de jonge vogels 
hebben een minder lang gevorkte 
staart. De jongen zijn doffer van 
kleur. 
De zang is vaak indrukwekkend, 
lang aangehouden, kristalhelder ge-
kwetter met daarin imitaties, dat nu 
en dan wordt afgerond met een ken-

merkend geknars, als een ongeolied 
scharnier. De contactroep is een 
herhaal 'swiet-swiet".  
 
De trek naar het zuiden en terug 
naar Nederland 
Tijdens de trek zie je ze vaak met 
grote groepen andere zwaluwen bo-
ven moerassen en meren met veel 
vliegende insecten. Ze slapen dan in 
het riet. De overwinteringplaats ligt 
ver in westelijk Afrika. Het is een 
lange en barre vliegtocht met veel 
gevaren. Het is ongelofelijk dat zo'n 
kleine vogel met twee gram vet als 
brandstof een reis van 8000 km kan 
afleggen. De boerenzwaluw onder-
neemt deze tocht om te kunnen 
gaan ruien. Het wisselen van hun 
oude versleten verenpak duurt vijf 
tot zes maanden.  
In de eerste weken van april zijn ze 
er weer. Een geschikte nestelplaats 
wordt gevonden in boerderijen en 
stallen. Hooibergen en de onderzij-
de van bruggen dienen soms ook als 
broedplaats. Ze gebruiken graag 
oneffenheden op het hechtingsvlak 
om hun nest tegen te bouwen. Van 
groot belang is de toegankelijkheid 
van de nestplaats. De vogel moet 
vrij in en uit kunnen vliegen. Zij 
leven zowel in kleine kolonies als 
solitair. En, als het enigszins kan op 
dezelfde plaats en in hetzelfde nest 
als het jaar tevoren, of, als het nest 
verdwenen is, in de onmiddellijke 
omgeving van de oorspronkelijke 
plaats. Zowel mannetje als vrouwtje 
kwetteren er lustig op los terwijl ze 
vliegen of zitten. Beide werken aan 
het nest: zij vermengen hun speek-
sel met aarde en de buitenwanden 
worden versterkt met strohalmen. 
De inrichting van de woonplaats is 
voor het wijfje. Zij bekleedt de bin-
nenkant met zachte veertjes opdat 
haar kroost het aangenaam warm 
zou hebben. 

De boerenzwaluw, hoe leeft hij en wat is 
zijn toekomst 

boerenzwaluw 
Foto: P. Dubois 

Foto: Maaike Riemslag 
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Broeden 
Het vrouwtje legt vier tot vijf witte 
eitjes met roestbruine vlekjes. De 
broedtijd duurt veertien à zestien 
dagen. Het vrouwtje broedt groten-
deels alleen. Het vrouwtje schrikt er 
ook niet voor terug om stiekem een 
eitje in het nest van de buurvrouw 
te deponeren. Heel wat bastaarden 
worden grootgebracht door een 
stiefmoeder. Het vrouwtje broedt in 
haar eentje de eitjes uit, maar man-
lief brengt haar ondertussen wel 
voedsel aan. De jongen zijn bij de 
geboorte blind en kaal en wegen 
slechts 1,6 gram. Afhankelijk van 
het weer en het insecten aanbod we-
gen ze vijftien tot zestien dagen la-
ter zo'n drieëntwintig gram. Ze zit-
ten strak in de veren en zijn groter 
en zwaarder dan hun ouders. Deze 
wegen maar achttien tot twintig 
gram. De jongen vliegen na drie 
weken uit en ze hebben dan 
150.000 insecten verorberd. De jon-
gen worden nog een week na het 
uitvliegen door de ouders gevoerd. 
De ouders beginnen nu aan het 
tweede of derde legsel. Vaak helpen 
de jongen uit een eerder broedsel 
mee met voeren.  
Voedsel 

De boerenzwaluw jaagt op insecten 
in de lucht. Het is de enige vogel 
die zo laag vliegt bij het jagen op 
voedsel. Als het warm weer is en de 
insecten zitten hoog dan foerageert 
de boerenzwaluw hoog in de lucht. 
Er moet voor een talrijke kroost 
worden gezorgd, want de boeren-
zwaluwen hebben twee tot drie 
broedsels per jaar. Als de eitjes uit-
gebroed zijn, trekt mama mee op 
jacht, want die kindermondjes moe-
ten voortdurend worden gevoed. 
Een nest met vijf jongen heeft, per 
dag, ongeveer 6000 insecten nodig. 
Per week, zijn eigen voedsel inbe-
grepen, verslindt een boerenzwaluw 

zowat 50.000 insecten. Er is geen 
spuitbus die daar tegenop kan! 
Bij slecht weer gaan ze zelfs ‘s 
avonds door met de jacht, want per 
maaltijd moet een jong minstens 
een honderdtal insecten hebben om 
te kunnen overleven. Papa of mama 
maken geen grote voederballen, 
maar vangen een portie, maken er 
eventueel een heel klein balletje 
van en brengen dit ogenblikkelijk 
naar de jongen. Zo vliegen ze 
voortdurend heen en weer. Ook de 
wereld van de boerenzwaluwen kan 
hard zijn. Als papa-zwaluw om het 
leven komt, dan staat er al vlug een 
vervanger voor de deur. Deze keurt 
het nest en als de kroost in het nest 
reeds tamelijk groot is, dan aan-
vaardt hij zijn nieuwe familie en zal 
helpen bij het voederen. Zijn de 
jongen nog klein, dan worden ze 
zonder pardon uit het nest gezwierd 
of doodgepikt en zorgt hij voor een 
nieuw nakomelingenschap. Is het 
een goed huwelijk, dan wordt dit 
meestal het jaar erop voortgezet, als 
tenminste beide de trektocht hebben 
overleefd.  
 
De trek terug naar Nederland 
Vanaf augustus, maar meestal in de 
tweede helft van september, ver-
trekken ze weer naar hun winter-
kwartieren in Midden-Afrika en 
Zuid-Afrika. Zij verzamelen zich in 
grote groepen en vertrekken met 
luid gekwetter. Voor de terugtocht 
nemen zij rustig hun tijd, zij vliegen 
ongeveer tweehonderd km per dag. 
Zij overnachten gezamenlijk in riet-
velden en na enkele maanden zijn 
ze in hun winterkwartieren. In 
Transvaal heeft men ooit op een 
slaapplaats in het riet een miljoen 
zwaluwen geteld. In Nederland 
overnachten in het najaar geregeld 
een half miljoen exemplaren in de 
Oostvaardersplassen. Zij leggen 
geen vetvoorraad aan, want gedu-
rende de trek gaan ze op jacht en 
eten ze. Veel vogels overleven de 
overtocht van de Sahara niet, want 
bij de oasen is het voedselaanbod 
meestal niet voldoende en duizen-

boerenzwaluw 

Nest boerenzwaluw 
Foto: Maaike Riemslag 



181818   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

den zwaluwen schieten er het hach-
je bij in.  
 
Het bevorderen van broed gele-
genheid 
Boerenzwaluwen broeden het liefst 
steeds in hetzelfde gebouw. Zorg 
ervoor als ze in het voorjaar terug-
komen dat de deuren openstaan. 
Soms is een kleine ruimte al vol-
doende zoals b.v. een kapotte ruit. 
Ze moeten wel direct vanuit het ge-
bouw het volle daglicht in kunnen 
vliegen en er mogen geen bomen in 
de weg staan. Zorg ervoor dat de 
invliegopening onbereikbaar is voor 
katten. Voor de bouw van hun nest 

oplossen dan tien keer het nest eraf 
stoten. 
 
Voor nepnestjes kunt u terecht bij 
Annet Cleijsen tel. 0161-455416 of 
Maaike Riemslag tel. 0161-452894. 
Laat u ons even weten of uw pogin-
gen de boerenzwaluw weer in uw 
stal of schuur te lokken succes heb-
ben gehad!? 

 
 
 
 

Vogelwerkgroep Mark en Leij 
Annet Cleijsen 

(Vervolg op pagina 19) 

gebruiken boerenzwaluwen stevige 
modder. Vooral in droge perioden 
is er soms een tekort aan nestmate-
riaal. Zorg dat de plekken waar 
modder ligt nat gehouden wordt. 
Boerenzwaluwen "plakken" hun 
nest meestal tegen een balk. Het 
liefst gebruiken ze een uitsteeksel 
om het nest aan te bevestigen, b.v. 
een spijker, een contactdoos, enz. 
Zorg ervoor dat de nestplaats zo 
donker mogelijk is zodat de vogels 
vanaf hun nest in het licht kunnen 
kijken. Er moet tien tot vijftien cm 
ruimte vrij zijn tussen het dak en de 
aanhechtingsplaats. De nestplaats 
mag niet geverfd of gelakt zijn. Om 
overlast te voorkomen kun je een 
stuk hout aanbrengen van tien bij 
tien cm. op vijftien cm. onder het 
nest waar de poep valt. Auto of ma-
chines na gebruik afdekken met b.v. 
een krant. Op een plaats waar een 
nest niet gewenst is de balk glad 
schuren en schilderen waardoor de 
nestplaats definitief ongeschikt 
wordt. Beter één keer het probleem 

Foto: Maaike Riemslag 

Ontwerp en foto’s: Maaike Riemslag 

Boerenzwaluw (Hirundo rustica) 
 
Kenmerken 
Lange diepgevorkte sprietstaart. 
Keel en voorhoofd roodbruin. 
Gedrag 
sierlijke vorm, zwenkende bewegin-
gen tijdens snelle jacht op insecten. 
Verblijf 
Vanaf eind maart tot begin oktober 
in open land, waar boerderijen, 
schuren etc. zijn. 
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Mortelen (Gem. Oirschot e.a.) 
Verzamelplaats: 
Lopensestraat 3 in Oirschot. 
Herbertusbossen (Gem. Heeze 
e.a.) 
Verzamelplaats: 
Parkeerplaats Boschlaan in Heeze 
(achter kasteel). 
Haanwijk (Gem. St Michielsge-
stel 
Verzamelplaats:  
Brug over de Dommel bij ge-
hucht Halder (Gem. St. Michiels-
gestel).  
Kasteelbossen van Heeswijk 
(Gem. Bernheze) 
Verzamelplaats: 
Bij kasteel Heeswijk in Heeswijk 
Dinther.  
Tongelaar (Gem. Mill e.a.) 
Verzamelplaats: 
Kasteel Tongelaar, Tongelaar 12, 
Mill. 

 
De informatie in dit artikel is af-
komstig van de website van Bra-
bants Landschap:  
 

www.brabantslandschap.nl  
 

Daar vindt u overigens ook de rou-
tebeschrijvingen naar de hiervoor 
genoemde gebieden. 

De Nieuwsbrieven in 2005De Nieuwsbrieven in 2005  
 

Nieuwsbrief  Nr. 34  
verschijnt omstreeks 11 juni  
Inleveren kopij tot uiterlijk  

vrijdag 27 mei 
Nieuwsbrief  Nr 35  

verschijnt omstreeks 17 september  
Inleveren kopij tot uiterlijk 

vrijdag 2 september 
Nieuwsbrief Nr. 36  

verschijnt omstreeks 17 december  
Inleveren kopij tot uiterlijk  

vrijdag 2 december 

De twaalf gebieden 
Markiezaat (Gem. Bergen op 
Zoom, Woensdrecht)
Verzamelplaats: 
Bezoekerscentrum de Kraaijen-
berg aan de Fianestraat no. 17 in 
Bergen op Zoom (tel. 0164-
235210). 
Pannenhoef (Gem Zundert  e.a.) 
Verzamelplaats: 
Zwarte Schuur in centrum van de 
Pannenhoef. 
Sleeuwijkerwaard/Groesplaat  
(Gem. Woudrichem, Werken-
dam) 
Verzamelplaats: 
De parkeerplaats bij de jachtha-
ven langs de dijk Het Hoekeinde 
in Sleeuwijk (Land van Heusden 
en Altena). 
Neterselsche Heide (Gem. Bla-
del) 
Verzamelplaats: 
Bij ingang naar Neterselsche Hei-
de aan De Ruttestraat in Netersel 
(bij Restaurant De Couwenberg, 
De Ruttestraat 9 en de camping 
De Couwenberg). 
Regte Heide (Gem. Goirle, Alp-
hen – Chaam) 
Verzamelplaats: 
Boerderij Riels Hoefke, Hoefke 6 
in Riel. 
Ter Braakloop/Galgeven e.o. 
(Gem. Oisterwijk) 
Verzamelplaats: 
Parkeerplaats bij het Schaapsven. 
Nabij Café Mie Pieters aan de 
Laag Heukelomseweg in Heu-
kelom (Berkel-Enschot). Bij T-
splitsing (Hoevenseweg) in de 
rand van het bos. 
Nuenens Broek (Gem. Nuenen  
e.a.) 
Verzamelplaats: 
Bij sportpark Lissevoort, op drie-
hoekig plein (kruising) Broek/
Lissevoort in Nuenen 
(noordelijke rand van het dorp). 

B rabanders zijn gastvrij en de-
len graag met anderen. Van-

uit deze traditie nodigen het Bra-
bants Landschap, het IVN, de Pro-
vincie Noord-Brabant, het Natuur-
museum Brabant en Omroep Bra-
bant u graag uit om een aantal bij-
zondere natuurgebieden te bezoe-
ken en te genieten van al het 
moois. Voor ieder wat wils! Ver-
spreid in de provincie zijn door 
Brabants Landschap twaalf na-
tuurgebieden geselecteerd. Er ligt 
er altijd wel één bij u in de buurt. 
 
Keuze uit 36 wandelingen met na-
tuurgids.  
U bent op tweede Paasdag, 28 
maart a.s., van harte welkom in de 
twaalf met zorg geselecteerde na-
tuurgebieden van het Brabants 
Landschap. De natuurgidsen van 
het IVN en natuurwerkgroepen lei-
den de excursies. De wandelingen 
onder leiding van een gids duren 
anderhalf uur. Ze beginnen om 
12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. 
De startplaats is altijd de verzamel-
plaats bij het betreffende natuurge-
bied. Op elke verzamelplaats staat 
een infostand. U hoeft zich niet van 
te voren op te geven. 
Deelname is gratis. 
 
Bereikbaarheid 
De meeste natuurgebieden liggen 
nogal afgelegen en zijn slecht be-
reikbaar met het openbaar vervoer. 
Maar van de twaalf natuurgebieden 
die op de Dag van het Landschap 
bezocht kunnen worden, ligt er al-
tijd wel één op korte afstand van 
uw woonplaats. Neem daarom de 
fiets en laat als het even kan de auto 
thuis. Bij grotere NS-stations zijn 
doorgaans fietsen te huur! 
 
Omroep Brabant zal uitvoerig aan-
dacht besteden aan de wandelingen 
én, zonodig, verkeersinformatie 
verstrekken op tweede paasdag.  

Dag van het landschap  
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Bestuur en leden van natuurvereniging Mark & Leij 
wensen Sandra en Victor van harte geluk met de 

geboorte van hun dochter Marieke 
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O p vrijdagavond 10 december 
hield John van Raak voor 

een volle zaal een zeer goed ver-
zorgde en boeiende presentatie on-
der de titel “Licht in de Natuur”. 
 
Natuurlijk is Johns passie voor dit 
onderwerp voor de meesten van ons 
niet onbekend. We mochten zijn 
kennis al eerder delen tijdens de ge-
weldige “zonsverduisteringsreis“ 
naar de Argonne van enkele jaren 
geleden. 
Dit keer presenteerde hij ons met 
behulp van Power Point en onze 
onvolprezen beamer andere hemel-
se fenomenen.  
De fysische eigenschappen van 
licht en geluid kwamen eerst aan de 
orde. De werking van het oog (en 
dus de camera) werd duidelijk ver-
klaard en met proefjes toegelicht. 
John wist deze ingewikkelde mate-
rie voor een ieder helder uit te leg-
gen. 
Vervolgens werden bekende en on-
bekende verschijnselen getoond en 
verklaard. De halo-kringen, zoals 
die door de zon worden veroor-
zaakt, blijken tamelijk algemeen te 
zijn. Voor mij was dit een eye-
opener: ik heb ze nog nooit gezien. 
Vervolgens uiteraard de regenboog, 
die vaak in veelvoud en ook nog 
eens gespiegeld blijkt voor te ko-
men. Aardse luchtspiegelingen en 
de fata morgana kwamen eveneens 
uitvoerig aan bod.  
Tenslotte zorgden de wisselende 
zonactiviteit en het noorderlicht 
voor een passend en spectaculair 
slot. 
Het was boeiende en gezellige 
avond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Valkenaars 

Terugblik: 
“Licht in de 

Natuur” 

Vlinderwerkgroep 

 
 

 
 

De vlinderwerkgroep van Mark en Leij organiseert op 
zaterdag 30 april de  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Bij twijfel kun je best even bellen met  
Frans Vermeer (013-5079609)  

“oranjetipwandeling”“oranjetipwandeling”  

We vertrekken om 13.00 uur 
op het Marktplein in Chaam. 
Iedereen die belangstelling 

heeft voor vlinders is bij deze 
uitgenodigd. 

Bij koud of nat weer zullen 
we zeker geen vlindertjes 

zien.  
 

oranjetip 
Foto: Biesbosch.nu 

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

Op donderdagavond 14 april a.s. Op donderdagavond 14 april a.s. 
komt de vlinderwerkgroep bij ekomt de vlinderwerkgroep bij el-l-
kaar in cafékaar in café--restaurant Bellevue restaurant Bellevue 
teneinde afspraken te maken voor teneinde afspraken te maken voor 
het jaar 2005.het jaar 2005.  
  
Naast het maken van afspraken Naast het maken van afspraken 
zuzulllen we ook een presentatie bekilen we ook een presentatie bekij-j-
ken van de soorten libellen die we ken van de soorten libellen die we 
in onze streek tegen kunnen kin onze streek tegen kunnen ko-o-
men. men.   
Alle leden van Mark en Leij zijn Alle leden van Mark en Leij zijn 
hierbij van harte welkom. hierbij van harte welkom.   
De avond vangt aan om 20.00 uur. De avond vangt aan om 20.00 uur. 
Wij hopen u in grote getale Wij hopen u in grote getale   
te mogen begroeten. te mogen begroeten.   

Frans Vermeer Frans Vermeer   
vlinderwerkgroep Mark en Leij vlinderwerkgroep Mark en Leij   
http://markenleij.nl/vlinder.php http://markenleij.nl/vlinder.php  
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Agenda 
De agenda kun je voortaan gemak-
kelijker raadplegen. De schermpjes 
waarin de activiteiten vernoemd 
staan zijn duidelijker geworden. 
Ook bestaat nu de mogelijkheid om 
de agenda per dag, per week of per 
maand te laten zien. Je kunt zelfs de 
jaarkalender in een apart scherm 
tonen. 
 
Jeugdgroep 
Het deel van de jeugdgroep staat 
zoals de jeugdgroep zelf op een 
laag pitje. Wel zijn hier een paar 
links naar sites die juist voor de 
jeugd erg leuk zijn.  
 
Werkgroepen 
Ook bij de werkgroepen zijn veel 
links naar andere organisaties (bijv. 
Ravon bij de amfibiewerkgroep, 
Vlinderstichting bij de vlinderwerk-
groep enz.). 
 
Waarnemingenoverzicht 
Het waarnemingenoverzicht is on-
gewijzigd gebleven. Plaats hier ook 
uw waarnemingen, zodat iedereen 
op de hoogte blijft. Vergeet niet uw 
waarnemingen ook door te geven 
aan: Johan Schaerlaeckens  
tfn.: 0161 492046 of 06 53515302 
e-mail: schaerlaeckens@tiscali.nl  
Blokkenweide 18, 4861 BN Chaam.  
 
Winkelpagina 
De winkelpagina moet nog onder 
handen genomen worden. 
 
Nieuwsbrief 
De oude nieuwsbrieven blijven te 
downloaden. Als u dus een nieuws-
brief mist kunt u hem hier ophalen. 

A fgelopen weken heeft onze 
webmees de site van Mark & 

Leij weer een opfrisbeurt gegeven. 
Dat mag gerust gezegd worden. 
Niet alleen is de site opgefrist, hij 
is bovendien veel toegankelijker, 
moderner en bovenal veel ge-
bruiksvriendelijker.  
Niet alleen het aantal externe links 
die de webmees voor ons gemak 
erop geplaatst heeft, maar ook de 
hoeveelheid aan informatie van of 
over onze eigen vereniging, die via 
de site opgezocht kan worden, lei-
den ertoe dat de informatiestroom 
enorm is uitgebreid. 
 

Homepage 
Op de homepage vind je iedere dag 
een ander stukje over een onder-
werp uit onze uitgebreide natuur 
maar ook een lijstje met een koppe-
ling naar het laatste natuurnieuws in 
Nederland.  

(houd er wel rekening mee dat de 
bestanden ca. 3 Mb groot zijn). 
 
Jaarverslagen 
Naast de nieuwsbrieven kunt u op 
de site ook altijd terecht om eens 
terug te blikken in de geschiedenis 
van de vereniging. Daartoe zullen 
ook alle jaarverslagen op de site ge-
plaatst worden. Onze webmees is 
daarmee druk doende. 

Externe links 
Tot slot hebben we een groot aantal 
externe links vermeld. Dit zijn over 
het algemeen schitterende sites uit 
heel Europa. Zeker de moeite waard 
om eens te bekijken. Er staan meer 
dan 150 links naar natuurgebieden 
in heel Europa (onder het kopje Na-
tuur op het web). Een aanrader om 
je vakantiebestemming uit te zoe-
ken.  
 
Wensen 
Als je nog wensen hebt ten aanzien 
van de website neem dan contact op 
met onze webmees:  

webmees@markenleij.nl 
 

de Webmees 

Weer opgeknapt 

www.markenleij.nlwww.markenleij.nlwww.markenleij.nl   

Gebruiksvriendelijk 
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waar te nemen. In het voorjaar tref 
je er ook verschillende soorten een-
den aan, waaronder de prachtige 
zomertaling.  
 
Het landschapsplan van de ruil-
verkaveling  
Het grootste gedeelte van het riet-
moeras ligt op Nederlands grondge-
bied en is niet toegankelijk voor het 
publiek, maar het is goed mogelijk 
een wandeling over de Berkenbaan 
pal langs het moeras te maken. Aan 
de andere kant kijk je dan op de 
weilanden die de laatste jaren door 
Staatsbosbeheer zijn aangekocht en 
in het kader van de 
uitvoering van het 
la nds chapsp la n 
van de ruilverka-
veling zijn toege-
voegd aan het re-
servaat. Helaas is het beheer aan de 
Nederlandse zijde vooral gericht op 

H et bestuur van de Natuur-
vereniging Mark & Leij or-

ganiseert op 3 april a.s. een excur-
sie naar het natuurreservaat “de 
Maatjes “.  
 
Uniek natuurreservaat 
Dit uniek natuurreservaat op de 
grens met Nederland en België is 
het enige rietmoeras van enige om-
vang in West Brabant. Rietvelden, 
broekbosjes en natte weilanden wis-
selen elkaar af en bieden nog steeds 
een geschikt biotoop voor verschil-
lende vogelsoorten. Blauwborsten 
zijn redelijk algemeen en meestal 
komt er een paartje bruine kieken-
dief en tureluurs tot broeden. De 
tijd dat er ook volop rietzangers, 
roerdompen, porseleinhoentjes en 
zelfs baardmannetjes tot broeden 
kwamen is helaas ook hier allang 
voorbij. Kleine karekiet, rietgors en 
bosrietzanger zijn echter nog vaak 

kleine karekiet 
(Acrocephalus scirpaceus) 

het in stand houden van de flora. 
Dat betekent dat 
de grutto's veelal 
uitwijken naar 
de weilanden 
welke nogal in-
tensief beboerd 

worden. In dit gebied betekent dat 
in het najaar gras inzaaien om in 
maart/april de eerste snede gewas 
van het land te kunnen halen. Ver-
volgens ferm bemesten en inzaaien 
met maïs om zodoende in aanmer-
king te kunnen komen voor de be-
kende maïssubsidieregeling. Dat 
wordt vele grutto's te machtig. De 
stand is dan ook dramatisch afgeno-
men. In het voorjaar pleisteren de 
grutto's er nog met vele tientallen. 
Soms in gezelschap van kleine 
groepjes kemphanen. 
Pierre Adriaensen zal deze excursie 
verzorgen. We vertrekken om 9.30 
uur vanaf het parkeerterrein naast 
café-restaurant Bellevue. Iedereen 
die geïnteresseerd is kan deelne-
men.  

Pierre Adriaensen 

Bosrietzanger 
(Acrocephalus palustris) 

Excursie: “de Maatjes” 

...helaas is het beheer aan de 
Nederlandse zijde vooral gericht 

op het in stand houden van de 
flora... 

 
 
 
 

Excursie “De Maatjes” 
zondag 3 april 2005 

09.30 uur 
café-restaurant Bellevue 

 ...helaas is het beheer aan de 
Nederlandse zijde vooral gericht 

op het in stand houden van de 
flora... 
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Z ij versagen niet, elk vroege 
voorjaar priemen de als tot 

een lancet samengevouwen blaad-
jes zich door de nog kale bodem. 
Zelfs door een sneeuwlaag laten ze 
zich niet afschrikken. Eens dit 
boorwerk achter de rug wijken de 
twee bladeren stilaan van elkaar 
om de bloeistengel vrij te laten. De-
ze draagt slechts een eindstandige 
bloem die aanvankelijk in een 
schede geborgen zit. Weldra lost de 
naad van dit schutblad en vertoont 
zich reeds de witte kleur van de 
bloemknop. Terwijl het dunne 
bloemsteeltje groeit en langer 
wordt, buigt het onder het gewicht 
van de steeds zwaarder wordende 
knop. Dan komt het moment om de 
bloem te openen. Weer is een won-
der geschied. Uit een in de grond 
verborgen bolgewas ontsproot op 
korte tijd een verrukkelijke lente-
b o d e ,  h e t  S n e e u w k l o k j e 
(Galanthus nivalis). 
 
Bloeiende tapijten  
Het sneeuwklokje behoort tot de 

vaak voor veel geld van heinde en 

verre werden gehaald. Maar echt 
chique zijn stinzenplanten toch niet. 
De groep bestaat overwegend uit 
ongecultiveerde soorten zo uit de 
natuur. Ze stralen dan ook een een-
voudige maar uiterst subtiele 
schoonheid uit. De eerste stinzen-
planten werden waarschijnlijk in de 
vijftiende eeuw in ons land inge-
voerd. Sindsdien hebben zij zich er 
weten te handhaven en veel soorten 
zijn zelfs verwilderd en kunnen min 
of meer tot de inheemse flora wor-
den gerekend. 
 
Lantaarnpaal voor een kabouter-
landschap 
Het hangende bloempje op zijn ho-
ge stengeltje lijkt wel een lantaarn-
paal voor een kabouterlandschap. 
Het aanvankelijk langwerpig wit 
bolletje, net een lampje, ontvouwt 
dan zijn bloemblaadjes. De buiten-
ste drie zijn spierwit, een tweede 
krans van witte blaadjes is wat klei-
ner en vertoont een min of meer V- 
vormige groene vlek vlak onder 
hun uitgerande bovenkant. Samen 
vormen deze twee kransen de 
bloembekleedsels die we normaal 
als kroon en kelk onderscheiden. In 
dit geval hebben ze dezelfde kleur 
en noemen we ze samen het bloem-

stinzenflora. Stinzenplanten zijn 
pioniers van de koude grond. Ze 
bloeien als de natuur nog volop in 
winterrust is, de eerste al in januari. 
Het gegeven dat de bomen dan nog 
kaal zijn, komt de vroege bloeiers 
goed uit. Zo kunnen ze volop van 
het schaarse zonlicht profiteren. Dat 
geeft hen voldoende energie om in 
bloei te schieten en zich in een ra-
zend tempo te vermeerderen. Het is 
verbazingwekkend te zien hoe de 
onooglijke bolletjes na verloop van 
tijd bloeiende tapijten vormen. 
 
Stinzenplanten 
De benaming “stinzenplanten” 
hangt samen met het Friese “stins”, 
wat steenhuis betekent. Het zijn dus 
planten die bij een stenen huis 
groeien. In de tijd van houten wo-
ningen was een stins iets heel bij-
zonders, een bezit dat alleen nota-
belen en rijke herenboeren zich 
konden veroorloven. Die konden 
zich ook permitteren om hun boom-
rijke parken en graslanden te ver-
fraaien met voorjaarsbloeiers, die 

Cultuur – Natuur: het sneeuwklokje 

Foto: Marianne Dumont 

Foto: Wim Dumont 
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dek. 
Als de temperatuur onder de tien 
graden daalt, sluiten de buitenste 
bloemdekblaadjes zich dicht tegen 
elkaar aan en vormen zoiets als een 
grote witte parel. Stijgt de tempera-
tuur weer, dan wijken ze uit elkaar 
en geven toegang aan de bijtjes die 
ook voldoende warmte nodig heb-
ben voor ze hun woning durven 
verlaten. Ze snoepen wat graag aan 
de verse nectar en verzamelen ijve-
rig stuifmeel. Wat een weldaad nu 
de winter voorraden dreigen op te 
raken! 
 
Broedbollen 
Hoewel de bloemen goed bezocht 
worden en er een vrij lange bloeitijd 
is, ziet men niet zoveel zaadvor-
ming. Wel maakt het Sneeuwklokje 
heel wat broedbollen zodat ze 
meestal in dichte groepen staan te 
groeien. 
Na de bloei groeien de bovengrond-
se delen sterk uit. Ze moeten im-
mers door hun bladgroenverrichting 
nog gauw voedsel aanmaken voor 
nieuwe bollen die volgend jaar op-
nieuw voor bloei gaan zorgen. Dan 
vergelen stengel en bladeren en ver-
dorren. In mei is er niet veel meer 
te zien. Gelukkig zullen ze ons vol-
gend jaar weer verblijden. 
 
Vele volksnamen 
Dat het Sneeuwklokje een opmer-
kelijke plant is, vinden we weer-
spiegeld in de vele volksnamen. 
Verschillende namen duiden op de 
vroege bloeitijd en sommige ervan 
verwijzen ietwat spottend naar het 
ontijdige ervan: Vroegopjes, Witte 
tijdeloos, St. Antoniusbloem (17 
januari), Lichtmisbloempjes, Licht-
misklokjes (Lichtmis! = 2 februari), 
Februarigekje, Maarteblomme, 
Vastenavondzottekes, Zomerzotjes 
en nog korter.Zottemuts. De vroege 
bloei in een nog kale tuin met 
slechts twee smalle korte bladeren 
gaf aanleiding tot Naakte eerstjes, 
Naakte mannekes, Naakte maarsjes, 
Naakte wijfjes, en wat meer ingeto-
gen: Juffertjes in 't hemd, Juffrouw-

volgende: 
Toen God alles geschapen had, 
gras, planten en bloemen, maakte 
hij ook de Sneeuw en zei: "De kleur 
moet u zelf maar zoeken, u dekt 
toch alles toe". De sneeuw ging 
naar het groene gras en zei: "Geef 
mij uw groene kleur". Maar het gras 
weigerde dit. Toen ging ze naar de 
bloemen. De Roos, het Viooltje, de 
Zonnebloem...niemand wilde wat 
van zijn kleur afstaan. Toen kwam 
ze bij het Sneeuwklokje: "Indien 
niemand mij een kleur geeft, zo zal 
het mij vergaan als de wind, die 
boos is omdat niemand hem ziet!" 
Het Sneeuwklokje zei: "Wanneer u 
mijn kleur wilt, moogt u haar heb-
ben". Zo kreeg de sneeuw haar wit-
te kleur en werd de vijand van alle 
bloemen, behalve van het Sneeuw-
klokje.  
En als je goed naar het bloempje 
van het sneeuwklokje kijkt, kun je 
precies zien van welk deel de 
Sneeuw een deel van de witte kleur 
van het Sneeuwklokje heeft afgeno-
men: daar ontbreekt de witte kleur 
en is de bloem nog steeds groen ge-
kleurd. 

 
Sjoerd Borst 

kes, Mooie meisjes. Daarmee con-
trasteert dan weer: Spijtse duivel-
kes. 
 
Vertellingen 
Ook in vertellingen speelt het 
sneeuwklokje een rol. Een mooi 
verhaaltje vind ik persoonlijk het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vroegopjes  
Witte tijdeloos  

St. Antoniusbloem 
Lichtmisbloempjes  

Lichtmisklokjes 
Februarigekje  
Maarteblomme  

Vastenavondzottekes  
Zomerzotjes  
Zottemuts  

Naakte eerstjes  
Naakte mannekes  
Naakte maarsjes  
Naakte wijfjes  

Juffertjes in 't hemd  
Juffrouwkes  

Mooie meisjes 
Spijtse duivelkes 
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...waar had ik dat beeldje nou ook weer gezien... 
DDa wit ik! a wit ik!   

Och, wa is da okkalwir? Och, wa is da okkalwir?   
Gisteren hGisteren hèèkk  ut nog gezegd, moar nou liggut op ut puntje van ut nog gezegd, moar nou liggut op ut puntje van 

mun tong? mun tong?   
Witte zeker da da goWitte zeker da da goed is?ed is?  

Op vrijdagavond 14 januari j.l. kon je in zaal Bellevue bovenstaande 
kreten alom horen. 
Van een chanson van Jaqcues Brel tot het geretterketet van Bonan-
za. Van Idefix tot de eclips. Van een suikerbietentrekker tot een la-
maschedel.  
De jaarlijkse ledenquiz staat elk jaar weer garant voor diversiteit, 
leerzaamheid, maar natuurlijk vooral ook veel gezelligheid. 
Ook dit jaar was Bellevue weer goed gevuld. Voor het eerst doet er 

......Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst ….........Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst ….........Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst …...  

...de Ezels, de winnaars van de quiz... 
...de jonge aspirant  M&L fotograaf kreeg een aanmoedigings pint... 
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een gastteam mee: de knapste koppen van biljartvereniging t Vermaeck. Ze 
hebben een delegatie geselecteerd en richting Bellevue gestuurd om te la-
ten zien dat ze meer kunnen dan een bal rondspelen. Dat bleek ook wel: ze 
laten een aantal Mark & Leij-teams achter zich. 
Het winnende team  de Ezels  bestaat uit Johan en Ruben Pals, Loes   
Schaerlaekens, Frank Cornelissen, Irena Fratcak en ondergetekende. Met 
slechts een punt verschil weten ze de Lynxen achter zich te laten. Een 
spannende ontknoping na een boeiende avond. We bedanken uiteraard de 
organisatie voor hun inzet, maar ook alle leden die met hun enthousiasme 
voor een geslaagde avond hebben gezorgd. We wensen heel Mark & Leij 
een goed, productief en leerzaam jaar toe! 

Tomas Degenaar 
...Victor (en de afwezige) Sandra ...Victor (en de afwezige) Sandra 

werden gefeliciteerd met de werden gefeliciteerd met de   
geboorte van Marieke...geboorte van Marieke...  

..….Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst…… ..….Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst…… ..….Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst……    

...de quizcommissie heeft weer uitstekend werk geleverd... 

...er werden zelfs cen-

timeters gesmokkeld 

om vooral maar dich-

terbij het dartbord te 

komen... 

...ook de jeugd zette hun beste beentje voor... 
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en oosten van het land viel zelfs in 
het geheel geen neerslag. Dit houdt 
verband met het noordwaarts trek-
ken van de droge lucht. In die delen 
van ons land ging dus de weersom-
slag - nadat eerst met zuidenwind 
droge lucht aanstroomde - uitslui-
tend gepaard met het opsteken van 
een zuidwestenwind en een aanvoer 
van koelere lucht. Bij dit alles bleef 
een gebroken bewolking overtrek-
ken. De neerslagtotalen zijn niet 
buitengewoon groot. Dit komt o.a. 
doordat de buien snel voorbij trok-
ken. Het maximum viel in Fries-
land. Uit de tornado-bui viel in Ne-
derland op geen enkel regenstation 
meer dan 17 mm. Op de door de 
windhoos getroffen plaatsen viel 
zelfs bijna geen regen. 

in de herinnering 
van onze oudere le-
den in Chaam blij-
ven. Dergelijke 
zware windhozen - 
geheel vergelijkbaar 
met de Amerikaanse 
tornado's - behoren 
tot de meest ge-
vreesde stormen die 
aan het aardopper-
vlak kunnen optre-
den. Zij worden ge-
kenmerkt door, over 
een beperkt gebied, 
rond een verticale as 
wervelende zeer 
krachtige winden. 
De tornado circula-
tie is geheel gekop-
peld aan een enkele 
zeer zware buiencel. 
Omdat een tornado 
gekoppeld is aan 
een zware bui, is 
dus een eerste voor-
waarde voor het op-

treden van tor-
nado's dat zware 
buien moeten 
kunnen ontstaan. 
 
Neerslag 
Dat er die dagen 
zware buien wa-
ren gevallen 
toont figuur 1, 
die de verdeling 
van de totale 
h o e v e e l h e i d 
neerslag toont. 
Opvallend is de 
droge zone tus-
sen Rilland-Bath 
en de noordkust 
van Groningen. 
In het zuidoosten 

D at de natuur geweldig mooi 
is kunnen we tijdens de le-

zingen en wandelingen van Mark 
en Leij regelmatig zelf ondervin-
den. Maar de natuur kan ook zeer 
gewelddadig zijn. De tsunami van 
tweede Kerstdag ligt nog vers in 
ons geheugen. Het aantal slachtof-
fers dat daarbij gevallen is, is in de 
tegenwoordige tijd zeer hoog, mede 
als gevolg van de enorme bevol-
kingsdruk op onze aarde. Toevallig 
spraken Will Woestenberg en ik 
tijdens de laatste werkdag in de 
Chaamse bossen over een wind-
hoos, die ergens in de 60-er jaren 
over Chaam was geraasd en daar 
enorme schade tot stand had ge-
bracht. 
 
Zware buien 
Gedurende het weekeinde van 23 
tot 25 juni 1967 veroorzaakten een 
drietal onweersstoringen in West-
Europa plaatselijk grote schade. Het 
optreden van zeer zware windhozen 
nabij Chaam en Tricht zal nog lang 

Geweld(ad)ige natuur 

Figuur 1  
Hoeveelheden neerslag gevallen tussen 
25 juni 08.40 uur en 26 juni 08.40 uur 

Figuur 2.  
Samenvatting van de meldingen van hagel met grotere dia-
meter dan 1½ cm. In Utrecht en Gelderland is niet elke mel-

ding apart aangegeven. 
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guren 1 en 2 toont, dat het hagel-
spoor grotendeels samenviel met 
het maximum van de neerslagver-
deling. 
 
Windhoos 
De windhoos van Chaam richtte 
verwoestingen aan binnen het ge-
stippelde gebied van fig. 3. Dit 
schadespoor kon getekend worden 
na schadeopname ter plaatse en be-
studering van luchtfoto's die in de 
dagen na de ramp gemaakt werden. 
Daarbij deed zich natuurlijk de 
moeilijkheid voor dat de aangerich-
te schade van de aard van het land-
schap afhing: op een weiland laat 
een windhoos, die een bos kan ver-
woesten, nauwelijks enige sporen 
achter. Volgens ooggetuigen blijkt 
voor wat betreft Nederland de 
windhoos bij Ulicoten aan de grond 
gekomen te zijn. Vanaf de weg tus-
sen Baarle-Nassau en Chaam was 
de slurf op dat moment duidelijk 
zichtbaar aan de uiterste linkerzijde 
van de bijbehorende bui. Na het aan 
de grond komen van de tornado was 
in Chaam al een soort dreigend ge-
fluit tezamen met een lagere toon te 
horen. Dat geluid werd ook bij an-
dere tornado's vaak opgemerkt. 
Volgens waarnemers kwam de 
windhoosslurf tussen Ulicoten en 

Behalve dat op 25 juni windhozen 
optraden, viel ook op vele plaatsen 
zware hagel. Ook deze hagel werd 
bij het onderzoek van de buien be-
trokken, omdat zowel het optreden 
van hagel als dat van windhozen 
een uiting is van de grote intensiteit 
van een onweersbui. 
 
Hagel 
Als een van de resultaten van een 
verzoek aan het publiek om waar-
nemingen van hagelstenen groter 
dan 2 cm diameter aan het K.N.M.I. 
op te geven, kon fig. 2 worden gete-
kend. Afgezien van de in die figuur 

aangegeven stroken, viel 
ook nog plaatselijk lichte 
hagel in de kustprovincies, 
vooral in Zeeland en Fries-
land. Het is verder zo, dat 
een kaartje als fig. 2 niet 
volledig de omvang van het 
hagelgebied kan geven: ook 
factoren als bevolkings-
dichtheid en belangstelling 
spelen mee. Het is dus onze-
ker of het hagelspoor conti-
nu was in Noord-Brabant, 
tussen Amersfoort en Putten 
en op de noordelijke Velu-
we. Vergelijking van de fi-

Figuur 3. 
Het schadespoor bij Chaam. Elk getroffen gebouw wordt door een kruisje aangegeven. 

De sporen van vernieling lagen alle binnen het gestippelde gebied. 

Figuur 4 
Foto genomen boven de Chaamse bossen 

nabij het Putven.  
Foto: Koninklijke Luchtmacht 
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Chaam nog los van de grond. Dit 
hoeft dan nog niet te betekenen dat 
het verwoestend effect aan de grond 

vermindert. Het kan echter wel sa-
mengaan, zoals ook in dit geval, 
waarbij tussen het noordwesten van 
Ulicoten en de weg naar Baarle het 
schadespoor moeilijk te volgen 
was. 
In Chaam lagen maar weinig wo-
ningen of bedrijven in de baan van 
de tornado, maar op de camping 
vielen twee slachtoffers. De kracht 
van de tornado blijkt onder meer uit 
meldingen omtrent auto's die over 
afstanden van meer dan honderd 
meter werden verplaatst en uit het 
feit dat men vele voorwerpen door 
de lucht zag vliegen.  
 
Chaamse Bossen 
Met een lichte zwenking bereikte 
de tornado de Chaamse Bossen. 
Daar werden over een oppervlakte 
van ca. 75 ha de hoge naaldbomen 
ontworteld of afgebroken. Een 
beeld van deze verwoestingen geeft 

de luchtfoto in figuur 4. Het bleek 
niet goed mogelijk uit de valrich-
ting van de stammen duidelijke 
conclusies omtrent de draairichting 
van de hoos te trekken. Wel lagen 
de meeste stammen in noordweste-
lijke richting. Op basis van lucht-
foto’s van het Ministerie van De-
fensie is figuur 5 gemaakt van het 
volledige vijf kilomer lange schade-
spoor in de Chaamse bossen. Na het 
verlaten van de bossen richtte de 
tornado vlak voor Gilze nog enige 
schade aan, maar trok zich juist 
voor het bereiken van het dorp in de 
wolken terug. Nabij Gilze kwamen 
wel veel uit het schadespoor afkom-
stige voorwerpen neer. 
Het totale schadespoor had een 
lengte van 11 km en was ongeveer 
200 m (maximaal 600 m) breed. 
Opmerkelijk is dat het schadespoor 
nogal van een rechte lijn afwijkt. 
Het begin en het einde van dit 

Figuur 5. 
Nadere beschouwing van de gehele se-
rie luchtfoto's die de Koninklijke Lucht-
macht maakte van het 5 km lange scha-
despoor in de Chaamse bossen leidde 

tot het resultaat in figuur 5. 

Figuur 6.  
Plaatsen waar na de ramp voorwerpen neerkwamen of gevonden werden die ver-

moedelijk uit Chaam (C) of Tricht (T) afkomstig zijn. Omcirkelde tekens duiden op 
zware voorwerpen. 
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W eidevogelgroep Alphen-
Chaam-Gilze is opgericht 

in 2003 en heeft zich in twee jaar 
tijd weten te ontwikkelen tot een 
van de grote groepen in Brabant. 
Met “grotere” wordt hier niet al-
leen bedoeld het aantal hectare 
waarop beschermingswerk wordt 
verricht of het aantal actieve leden 
van de weidevogelgroep. Zeker ook 
de algehele organisatie, met een 
duidelijke taakverdeling, leuke bij-
eenkomsten en goede communica-
tie kan “groots” worden genoemd. 
Het eenvoudige en doeltreffende 

spoor - respectievelijk bij Ulicoten 
en Gilze - liggen ongeveer op de 
lijn Oostmalle - Tricht, maar bij 
Chaam wijkt de baan van de hoos 
daar wel meer dan 1000 m van af. 
Het is aannemelijk dat het deel van 
de wervel in de wolken wel volgens 
een rechte lijn zal bewegen. Waar-
schijnlijk kan de hier opgetreden 
bocht in het schadespoor verklaard 
worden door een veranderende 
schuine stand van de wervel-as. 
 
Graspollen 
Tussen Gilze en Nieuwaal, de 
plaats waar de 'tornado van Tricht' 
de grond bereikte, was op luchtfoto -
s niets van schade te bespeuren. Een 
slurf werd voor het eerst weer ge-
zien - hoog in de lucht - bij Neder-
hemert-Noord. Tezelfdertijd werd 
de neerdalende slurf ook gezien te 
Haaften en in Hellouw, aan de over-
kant van de Waal. De tornado be-
reikte ca. 1500 m ten zuiden van 

idee van deze groep om kievitsleg-
sels in rieten mandjes te leggen zo-
dat deze gemakkelijk meerdere ke-
ren zijn te verplaatsen bij bewer-
kingen geeft aan dat er innovatief 
wordt nagedacht over de bescher-
ming. Noemenswaardig is zeker 
het initiatief om provinciaal subsi-
die aan te vragen om daarmee bio-
toopverbeterende maatregelen voor 
weidevogels uit te kunnen voeren 
waaronder akkerranden en een 
weidevogelpoel. Uit dit alles blijkt 
dat de weidevogelgroep Alphen –
Chaam – Gilze een fanatieke en 
enthousiaste groep is die onmis-
kenbaar positief bijdraagt aan de 
bescherming van de Brabantse 
weidevogels en mag zich daarom 
met recht “groep van het jaar 
2004” noemen. 
 
Aldus de tekst van de oorkonde die 
Maaike Riemslag-Ansems en Annet 
Cleijssen-Ansems op 10 maart j.l. 
namens de Weidevogelgroep in ont-
vangst mochten nemen tijdens de 
Jaaravond Vrijwillige Weidevogel-
bescherming. Zij ontvingen de oor-
konde uit handen van de voormali-
ge Commissaris van de Koningin 
voor de provincie Noord Brabant, 
Mr. Frank Houben. Een felicitatie is 
hier zeker op z’n plaats. Deze geldt 
uiteraard ook voor alle vrijwilligers 
en de boeren die hier hun medewer-
king aan verlenen. 
Ook gingen er oorkondes naar Ad 
Pels  (ANV D'n Beerse Overlaet) 
voor boer van het jaar 2004 en Jaap 
Wijdenes (Stichting Het Laarbeeks 
Landschap) voor vrijwilliger van 
het jaar 2004. 

Wim Dumont 

De uitreiking van de oorkondeoorkonde  
Foto: Marianne Sijberden 

Nieuwaal de grond bij een boom-
gaard. In Nieuwaal en in Gameren 
werden enige woningen en kassen 
vernield. 
De beste indruk van de kracht van 
de tornado en de intensiteit van de 
stijgstromen in de zware hagelbui 
wordt verkregen door het in kaart 
brengen van de meldingen omtrent 
neergekomen voorwerpen, die ver-
moedelijk door de windhoos waren 
meegevoerd. Zie daarvoor fig.6. 
Golfplaten zag men neerkomen in 
Gilze en Dongen. Zij werden ook 
gevonden bij IJsselstein en ten 
noordoosten van Gorkum. Bij 
Eethen werden brokstukken van een 
caravan gevonden. Tijdens de ha-
gelbui die vóór de tornado in Tricht 
passeerde vielen daar tegelijk met 
de hagel graspollen uit de lucht. 
Daar de hoos van Tricht toen nog 
niet gevormd was, moeten die nabij 
Chaam opgezogen zijn. De uit 
Tricht meegevoerde voorwerpen 
waren in het algemeen licht: papier 
e.d. 

 Sjoerd Borst 
 
Bovenstaande informatie is afkom-
stig uit het artikel “DE ZWARE 
WINDHOZEN VAN 25 JUNI 
1967” door H.R.A.Wessels, KNMI, 
de Bilt, en gepubliceerd in: Hemel 
en Dampkring, 66, 1968, 155-178. 

Oorkonde 
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Mark & Leij Nieuwsbrief 

sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861AA  Chaam 

In deze nieuwsbrief: NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 
 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 

 
 
 
 
 

• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 
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 ge-
bied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed. 

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

 
individueel lidmaatschap:                        €  12,- per jaar. 
gezinslidmaatschap:                                 €  16,- per jaar. 
lidmaatschap Jeugdgroep:                       €    6,- per jaar. 

 
 
 
 
 

Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. 

 
 
 

voorzitter:                                Will Woestenberg, Alphen 
secretaris:                                 John van Raak, Chaam 
penningmeester:                      Wil Degenaar, Chaam 
secretariaat:                             Postbus 24, 4860 AA, Chaam 
                                                  Ravenbos 3, 4861 EG, Chaam 
                                                  tel. 06 30335917 

 
 
 

Bankrekening 10.46.68.296, Rabobank Chaam, ten name van  
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