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O p initiatief van Mark en Leij heeft de Landinrichtingscommissie 
“Baarle-Nassau” in 1999 een inspanning geleverd om 50 ha reser-

vaatgebied in de Bleeke Heide versneld te verwerven en in te richten als wei-
devogelgebied. De resultaten van deze inrichting waren spectaculair. Uit tel-
lingen van alle broedvogels is inmiddels gebleken dat de Bleeke Heide voor 
Brabant een enorm belangrijk gebied is geworden voor weidevogels. Daar 
waar vele bekende broedgebieden een achteruitgang vertonen, neemt de po-
pulatie weidevogels in de Bleeke Heide juist toe.  
 
De grutto en andere rode lijstsoorten 
De grutto staat vaak symbool voor een goed weidevogelgebied. Dat is niet zo 
vreemd, want maar liefst 70% van alle grutto’s in de wereld broedt in Neder-
land. De grutto wordt in Nederland daarom ook wel de “Prins der weidevo-
gels” genoemd. De stand van de grutto in Nederland is de laatste tien jaar 
meer dan gehalveerd. Van 80.000 exx. tien jaar geleden tot iets meer dan 
38.000 exx. nu. Er zijn in Nederland allerlei acties (bijv. “Nederland Grutto-
land”) aan de gang om te trachten de grutto voor Nederland te behouden. Een 

Natuuragenda 

De wandelingen in juni, juli, augustus 
en op 24 september worden georgani-

seerd door de vlinderwerkgroep. 

juni  
25, za 13.00   Wandelen Chaam* 
26, zo   9.30  Jaarlijkse fietsdag 

 

 

25, za   Contactdag Vogel- en Na-
tuurwerkgroepen Nederlands en 
Belgisch Brabant (zie Nieuwsbrief 33) 
 
 

juli  
2,   za   9.00   Laatste activiteit 
                     Jeugdgroep 
10, zo   9.30  Wandelen Baarle 
                     Bosbeekjufferwandeling 

30, za 13.00   Wandelen  Chaam*
                     Leemkuilen. 

augustus 
14, zo   9.30  Wandelen Baarle 
                     insectenwandeling 

27, za 13.00   Wandelen Chaam* 
                     ‘t Broek 

september 
4,   zo   9.30  Wandelen Chaam 

11, zo   9.30  Wandelen Baarle 
                     insectenwandeling 

24, za 13.00  Wandelen Chaam* 
                        Leemkuilen 

De met een sterretje (*) gemerkte    
wandelingen vertrekken vanaf het      

Marktplein in Chaam 

Project “Agrarisch 
Natuurbeheer Bleeke Heide” 

krijgt waardering 
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ten, dodaarsjes, steltkluten, kluten, 
bergeenden, zomertalingen, kleine 
plevieren, tureluurs en gele kwik-
staarten.. 
Sinds de inrichting wordt de Bleeke 
Heide ook als slaapplaats gebruikt 
door 2000 toendra- en 600 kolgan-
zen (november-februari), 2000 re-
genwulpen (april-mei) en overzo-
meren er soms tien tot twintig 
kemphanen. Ook is het gebied van 
groot belang als pleisterplaats voor 
vele soorten doortrekkende steltlo-
per- en eendensoorten. Door het ex-
tensieve weilandbeheer en het her-
stel van ruige perceelsranden en la-

ge bramenwalletjes werd ook een 
rijk insectenleven bevorderd en 
daarmee het leefmilieu van amfibie-
en en akker- en weidevogelsoorten 
zoals patrijs, gele kwikstaart, veld-
leeuwerik, graspieper en roodborst-
tapuit.  
 
Ook meer weidevogels op de 
agrarische gronden 
Het merkwaardige feit doet zich op 
de Bleeke Heide voor dat, als ge-
volg van de uitstraling van het re-
servaat, ook meer weidevogels zijn 
gaan broeden op de agrarische 
gronden ten zuiden van het huidige 
reservaat. Dit geldt vooral voor de 
grutto. Zo broedden er vorig jaar 
maar liefst elf paartjes in het gebied 
ten zuiden van het reservaat, rich-
ting Strijbeekse Beek. Nu ligt dit 
gebied gelukkig ook in de Ecologi-
sche Hoofdstructuur. In het 
(concept)Plan van Toedeling heeft 
de Landinrichtingscommissie deze 
gronden vrijgemaakt voor de na-
tuur. De Landinrichtingscommissie 
is van mening dat de weidevogels 
in dit gebied beschermd dienen te 
worden om het voortbestaan van de 
populatie te garanderen. Hiertoe 
wordt zelfs een voorstel gedaan de 
Ecologische Hoofdstructuur ter 
plaatse wat te veranderen.  
In het Plan van Toedeling probeert 
de Landinrichtingscommissie de 
gronden voor zowel de agrariërs als 

belangrijke oorzaak van de dramati-
sche afname van de grutto is dat de 
jongen weinig kans meer hebben op 
te groeien.  
De tabel op deze pagina geeft de 
stand van de gruttoterritoria rond 
Breda. 
 
De gebieden rond Breda volgen ge-
middeld de landelijke trend maar de 
Bleeke Heide wijkt in positieve zin 
af.  
Ook andere broedende (rode lijst)
soorten profiteerden van het nieuwe 
reservaat. Zo werden er sindsdien 
broedend vastgesteld: geoorde fu-

Tabel: Grutto territoria rond Breda (bron: vlakdekkende kartering Prov.Noord-Brabant) 

  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 

Bleeke Heide 
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voor een overbrug-
gingssubsidie voor 
het afsluiten van be-
heerspakketten tot-
dat de gronden over-
gaan naar Staatsbos-
beheer.  
Zowel in het Recon-
structieplan als in 
het Landinrichtings-
plan is de Bleeke 
Heide een belangrijk 
leefgebied voor wei-
devogels. In het Re-
c o n s t r u c t i e p l a n 

wordt, als mogelijke maatregel ter 
versterking van de weidevogelpo-
pulatie, het stimuleren van agrarisch 
natuurbeheer expliciet genoemd. 
Ook in het nieuwe weidevogel be-
schermingsplan van de provincie 
neemt de Bleeke Heide een belang-
rijke plaats in. 
 
Projectvoorstel “agrarisch na-
tuurbeheer” 
De Landinrichtingscommissie en de 
Reconstructiecommissie de Baronie 
hebben het initiatief van Mark en 
Leij voortvarend opgepakt en verte-
genwoordigers van beide commis-
sies hebben de laatste maanden hard 
gewerkt aan het opstellen van het 
projectvoorstel “Agrarisch weide-
vogelbeheer Bleeke Heide.” Zij 
hebben dat gedaan in goed overleg 
met een aantal betrokken partijen 
zoals de Dienst landelijk Gebied, 
het bestuur van de ZLTO Baronie 
Zuid-Oost, de BMF, Staatsbosbe-
heer en de natuurvereniging Mark 
en Leij. Het nu uitgewerkte voorstel 
geeft voor dit gebied precies de in-
vulling aan hetgeen in het Recon-
structieplan beoogd wordt. Ener-
zijds biedt het projectvoorstel mo-
gelijkheden om op basis van vrij-
willigheid beheersovereenkomsten 
af te sluiten ter bescherming van de 
weidevogels. Anderzijds wordt met 
de uitvoering van dit voorstel gean-
ticipeerd op het toekomstige beheer, 
zoals Staatsbosbeheer dat voorstaat.  
Het College van Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Noord-Brabant 

de natuur beter op hun plaats te leg-
gen. In de Landinrichting Baarle-
Nassau worden op dit moment alle 
bezwaren behandeld die tegen het 
Plan van Toedeling zijn ingediend. 
Pas als alle bezwaren behandeld en 
opgelost zijn, kunnen de gronden 
overgedragen worden aan Staats-
bosbeheer. We verwachten dat dit 
eind 2008 zal zijn. Dit zijn drie 
broedseizoenen. Dit betekent dat 
het zuidelijke gedeelte van de 
Bleeke Heide tot die tijd in beheer 
en eigendom blijft bij de agrariërs.  
 
Initiatief Mark en Leij 
Zoals gezegd is de akker- en weide-
vogelpopulatie in dit zuidelijke deel 
de laatste jaren flink toegenomen. 
Door de inzet van de weidevogel-
groep Alphen-Chaam-Gilze kon 
samen met de agrariërs (die fantas-
tisch goed meewerken), bewerkstel-
ligd worden dat veel legsels van 
grutto, kievit, wulp en scholekster 
in dit gebied wel uitkwamen, maar 
tegelijkertijd moest worden gecon-
stateerd dat een groot percentage 
van de kuikens het niet overleefden, 
door het intensieve agrarische ge-
bruik, de predatie, te weinig schuil-
mogelijkheden en een te gering in-
sectenaanbod voor de jongen.  
De bestaande subsidieregelingen 
‘agrarisch natuurbeheer’ gelden he-
laas niet voor dit gebied. Daarom 
heeft Mark en Leij het initiatief ge-
nomen de Landinrichtingscommis-
sie en de Reconstructiecommissie te 
verzoeken of er mogelijkheden zijn 

heeft onlangs positief gereageerd op 
het projectvoorstel en het daarbij 
behorende subsidieverzoek. Hoewel 
we inmiddels al laat in het voorjaar 
waren, hebben toch al een aantal 
van de betrokken agrariërs beheers-
overeenkomsten afgesloten waar-
door ze al dit jaar actief meewerken 
aan het weidevogelbeheer. De be-
heersvergoeding voorziet in de in-
komstenderving die het gevolg is 
van de door de agrariërs te nemen 
maatregelen zoals later maaien, in 
stroken maaien, het gebruik van 
minder mest en minder bestrijdings-
middelen enz. Omdat er enkele ho-
gere akkers in de zuidelijke Bleeke 
Heide liggen, bieden we ook de 
zgn. akkerpakketten aan. Helaas 
waren we dit jaar al te ver in het 
broedseizoen. Mogelijk dat er vol-
gend jaar ook agrariërs zijn die een 
akkerpakket afsluiten. Onze doel-
stelling is dat er hierdoor als het 
ware een lappendeken ontstaat (we 
noemen dit ‘mozaïekbeheer’) waar 
het voor veel planten- en diersoor-
ten goed toeven is. 
 
Grotere overlevingskansen 
Door al deze beheermaatregelen 
neemt niet alleen de biodiversiteit 
in het gebied toe, maar kunnen te-
vens de opgroeikansen van de kui-
kens van veel akker- en weidevo-
gelsoorten aanmerkelijk verhoogd 
worden. Ook is er nu sprake van 

 

gedeputeerde Annemarie Moons 



444   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief    

situaties elders in Noord-Brabant.” 
Met die woorden complimenteerde 
gedeputeerde J. Moons de natuur-
vereniging Mark en Leij en een 
achttal Chaamse agrariërs voor de 
inventieve wijze waarop zij geza-
menlijk de weidevogels op en rond 
de Bleeke Heide versneld bescher-
ming boden. Gedeputeerde Moons 
kwam daarom woensdagmiddag 11 
mei poolshoogte nemen in Chaam. 
Zij werd onder meer bijgepraat 
door Johan Schaerlaeckens en 
Guust van der Steen. Zij legden na-
mens de Landinrichtingscommissie 
Baarle-Nassau onder meer uit waar-
om landbouwers en natuurbescher-
mers niet alleen dit project, maar 
ook de herinrichting en de recon-
structie van het hele gebied rond 
Baarle-Nassau steunen. Flexibiliteit 
van alle betrokken partijen is vol-
gens de woordvoerders het sleutel-
woord. “En iedereen is er beter van 
geworden”, vatte Van der Steen de 
uitkomst bondig samen. Moons 
hield een heel positief gevoel over 
aan haar bezoek, zei ze.  
“Natuurbeschermers en agrariërs 
werken op wel meer plaatsen in 
Noord-Brabant met elkaar samen, 
maar dat blijkt dan toch niet altijd 
zo eenvoudig als hier ge-
beurt.” (Citaat BN de Stem, don-
derdag 12 mei). 
 
 

Johan Schaerlaeckens 

Landinrichtingscommissie in nauwe 
samenwerking met de Reconstruc-
tiecommissie. Uitgenodigd waren 
de gedeputeerde Annemarie Moons, 
de Reconstructiecommissie “De 
Baronie”, de Landinrichtingscom-
missie “Baarle-Nassau”, het bestuur 
ZLTO “Baronie Zuid-Oost”, be-
stuur Mark en Leij, de Brabantse 
Milieufederatie, Burgemeester en 
Wethouders van Alphen-Chaam, de 
pas opgerichte agrarische natuur-
vereniging, de weidevogelgroep en 
de betrokken agrariërs. Alle partijen 
hadden wel een of meer vertegen-
woordigers gestuurd, zodat er zo’n 
vijfendertig aanwezigen waren om 
de start van dit nieuwe project te 
vieren.  
Journalist Norbert Bökkerink gaf in 
BN de Stem een goed sfeerplaatje 
van de bijeenkomst: “Het project 
‘Agrarisch Natuurbeheer’ van de 
weilanden rond het natuurgebied de 
Bleeke Heide in Chaam mag als 
voorbeeld dienen voor soortgelijke 

een vorm van overgangsbeheer van 
het huidige intensieve agrarische 
beheer naar het realiseren van de 
doelstellingen zoals Staatsbosbe-
heer die voor ogen heeft. Een bijko-
mend voordeel is dat er tijdens dit 
agrarische natuurbeheer veel prakti-
sche ervaringsgegevens beschikbaar 
komen waarvan gebruik kan wor-
den gemaakt bij de toekomstige in-
richting en het toekomstige beheer.  
De belangrijkste meerwaarde van 
dit project ligt vooral in de grotere 
overlevingskansen voor de jonge 
weidevogels. Zo wordt het opgroei-
gebied veiliger, neemt het voedsel-
aanbod voor de jongen toe en is er 
minder kans op predatie omdat er 
meer schuilmogelijkheden zijn. 
Ook zullen veel andere akker- en 
weidevogels zoals patrijs, veldleeu-
werik, graspieper, roodborsttapuit 
en gele kwikstaart meeliften in het 
gevoerde weidevogelbeheer.  
Als volgende stap hopen we, samen 
met de Reconstructiecommissie, 
volgend jaar voorlichting te geven 
over de beheerspakketten aan de 
agrariërs die hun gronden hebben in 
de westelijke Bleeke Heide. Zo ho-
pen we op termijn te komen tot een 
weidevogelgebied van meer dan 
200 ha, deels in eigendom van de 
agrariërs, deels in eigendom van de 
Staatsbosbeheer waar door een-
drachtige samenwerking het behoud 
van onze weide- en akkervogels 
hoog in het vaandel staat. 
 
Bezoek gedeputeerde: De Recon-
structie werkt 
Met dit project hebben alle mee-
werkende partijen in feite het be-
wijs geleverd dat de Reconstructie 
wel degelijk kans van slagen heeft 
in de Baronie van Breda. Flexibili-
teit, creativiteit, je niet blind staren 
op eigen belangen, de wil om sa-
men te werken, zoeken naar draag-
vlak zijn de sleutelbegrippen in dit 
proces. 
Op 11 mei was de startbijeenkomst 
van het project “agrarisch natuurbe-
heer Bleeke Heide” in Bellevue. 
Deze was georganiseerd door de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...Het project ‘Agrarisch Na-
tuurbeheer’ van de weilanden 

rond het natuurgebied de 
Bleeke Heide in Chaam mag 

als voorbeeld dienen voor 
soortgelijke situaties elders in 

Noord-Brabant... 
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hierin tevens meegeno-
men); 

� corridor in de vorm van 
een doorgaande structuur-
rijke beplanting met over-
gangen via mantel en 
zoomvegetaties naar schra-
le vegetaties; 

� stapstenen om de paar hon-
derd meter in de vorm van 
bosschages en schrale ve-
getatie; 

� geen barrières in de vorm 
van drukke verkeerswe-
gen; 

� voorkomen van verstoring 
van met name de stapste-
nen; 

� voor dagvlindersoorten het 
belang van op het zuiden 
georiënteerde gradiëntrijke 
vegetatiestructuren; 

� voor de levendbarende ha-
gedis verbindingen in de 
vorm van linten met schra-
le vegetaties met overgan-
gen van ruigte en struwe-
len. 

 
Mark en Leij is het helemaal eens 
met de invulling van het lanschaps-
ecologisch structuurplan rondweg 
Alphen zoals hierboven is beschre-
ven. We krijgen niet alleen ruime 
natuurcompensatie, maar de onder-
breking die er was in de ecologi-
sche verbindingszone van het Bels 
Lijntje zal met de realisatie van het 
plan zijn opgeheven. Voorwaar 
winst voor de natuur. 
Met dank aan de gemeente voor het 
ter beschikking stellen van het land-
schapsecologisch structuurplan 
rondweg Alphen. 
 
 

Werkgroep externe contacten 
Will Woestenberg 

werking worden gegeven van de 
inrichting en het beheer van de dro-
ge ecologische zone langs de Ka-
pellekensbaan. In de overeenkomst 
tussen de provincie Noord-Brabant 
en de gemeente Alphen-Chaam is 
vastgelegd dat de gemeente zorg zal 
dragen voor de inrichting van de 
droge ecologische zone langs de 
omlegging. 
 
Op basis van het landschapsecolo-
gisch structuurplan rondweg Alp-
hen worden de volgende gidssoor-
ten als uitgangspunt voor de inrich-
ting van de zone aangehouden: 
 
� levendbarende hagedis; 
� verschillende bos- en stru-    

weelvogels; 
� kleine zoogdieren, w.o. de 

bunzing; 
� dagvlinders. 
 

Deze soorten zijn gekozen op basis 
van de volgende uitgangspunten: 

 
� aansluiten bij soorten uit 

de omgeving; 
� aansluiten bij soorten die 

nu gebruik maken van het 
Bels Lijntje; 

� rekening houden met de   
abiotische omstandighe-
den; 

� rekening houden met de 
fysieke mogelijkheden van 
de zone (ruimte-claim). 

 
Voor de bovengenoemde uit gangs-
punten en soorten is het volgende 
inrichtingsmodel gewenst: 

 
� breedte van minimaal 

twintig meter (breedte van 
de schrale berm van vijf tot 
acht meter tussen de om-
legging en de zone wordt 

D e realisering van de omleg-
ging van de provinciale weg 

N260 rond Alphen krijgt steeds 
meer vorm en zal naar verwach-
ting medio september 2005 gereed 
zijn. Door de aanleg van de rond-
weg rond Alphen, die de naam 
“Kapellekensbaan” zal gaan dra-
gen, en de reconstructie van de 
weg tussen Alphen en Baarle-
Nassau verdwijnt 320m² bos en bo-
men. Maar daar komt liefst 
1500m² nieuwe natuur voor in de 
plaats. Mark en Leij is erg geluk-
kig met deze ruime natuurcompen-
satie die de provincie Noord-
Brabant biedt voor de stukken na-
tuur die moeten wijken voor de re-
alisatie van de plannen. Ook kun-
nen wij instemmen met de soorten 
bomen en struiken welke er inge-
plant zullen worden. Lof voor de 
provincie voor de ruime compensa-
tie en voor de gemeente Alphen-
Chaam voor de professionele in-
vulling van het natuurcompensa-
tieplan. 
 
Het Bels Lijntje is in het provinci-
aal en gemeentelijk beleid aange-
duid als droge ecologische verbin-
dingszone en leefgebied van diverse 
soorten. Deze zone wordt echter nu 
onderbroken door de bebouwde 
kom van Alphen. Deze verbinding 
wordt weer hersteld door inrichting 
van een ecologische verbindingszo-
ne langs de te realiseren omlegging 
rond Alphen. 
Als vervolg op het “Landschaps-
ecologisch structuurplan, rondweg 
Alphen” uit april 2000 zal een uit-

Veel natuur als compensatie  
bij rondweg Alphen.  

bunzing 
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O p vrijdag 13 mei heeft in 
"Het Chaams Wapen” de 

voorgenomen kennismakingsbij-
eenkomst plaatsgevonden met de 
gemeente Alphen-Chaam. Wij be-
richtten hierover reeds in de vorige 
nieuwsbrief. Onze uitnodiging 
vond plaats na het gesprek, dat 
Will Woestenberg en Johan Scha-
erlaeckens op 4 maart met onze 
nieuwe burgemeester Harry Nuij-
ten hadden. 
 
Er was een hele middag uitgetrok-
ken door het voltallig college van 
B&W, een ruime delegatie raadsle-
den en ambtenaren, evenals de 
voorzitter van de Landinrichtings-
commissie (burgemeester Hen-
drickx van Baarle-Nassau), Aad 
Groenewegen (Dienst Landelijk 
Gebied), Guust van de Steen 
(ZLTO) en namens Mark en Leij 
was het bestuur en de werkgroep 
externe contacten aanwezig. 
Helaas moest het programma iets 
worden ingekort, waardoor een be-
zoek aan de Bleeke Heide achter-
wege moest blijven.  
 
Welkom 
Na koffie met passend gebak nam 
de voorzitter van Mark en Leij het 
woord.  
Will Woestenberg heette een ieder 
van harte welkom. Hij ging vervol-
gens kort in op de voorgeschiedenis 
en sprak de hoop uit, dat deze bij-
eenkomst een bijdrage zal leveren 

aan een vruchtbare samenwerking 
tussen de partijen. Hij benadrukte 
dat deze samenwerking een voor-
waarde is voor succes, zoals te zien 
is in prachtige gebieden als De 
Bleeke Heide en Het Broek. Deze 
gebieden zijn van grote betekenis 

voor de regio en dat niet alleen voor 
de natuurliefhebbers.  
Ook de betrokken agrariërs doen er 
hun voordeel mee en veel toeristen 
weten deze gebieden te vinden. 
Tenslotte deed de voorzitter aan de 
gemeente de toezegging, dat Mark 
en Leij daadwerkelijk mee wil wer-
ken aan de ontwikkeling van het 
gemeentelijke stukje natuur op de 
Strijbeekse Heide. Voorwaarde is 
wel dat het gemeentelijk bezit 
blijft…. 

Afsluitend met een fraaie metafoor 
betreffende een formatie ganzen gaf 
de voorzitter het woord aan de heer 
Hendrickx. Deze gaf als voorzitter 
van de landinrichtingscommissie in 
het kort weer wat deze commissie 
bereikt heeft, dankzij de goede sa-
menwerking tussen agrariërs, de 
overheid, Waterschap Brabantse 
Delta en de natuurorganisaties. Ook 
de plannen voor de zeer nabije toe-
komst werden toegelicht. 
 
Het Broek 
Vervolgens werd deels per fiets, 
deels per auto koers gezet naar Het 
Broek en werd passend schoeisel 
aangetrokken. Onder zeer redelijke 
weersomstandigheden werd dit ge-
bied bezocht en werd een toelich-
ting in het veld gegeven door Je-
roen Stoutjensdijk en Guust van der 
Steen.  
De tijd was te kort om het hele laar-
zenpad te lopen, zodat moest wor-
den volstaan met een bezoek aan 
een van de oudste en mooiste poel-
tjes in het gebied. Deze poelen zijn 

Nuttige bijeenkomst met  
de gemeente Alphen-Chaam 

 

...dat samenwerking een 
voorwaarde is voor succes, 
zoals te zien is in prachtige 

gebieden als De Bleeke Heide 
en Het Broek... 
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sche plekken ook daar wat aan te 
doen. 
 
Samenwerking 
Na terugkeer in "Het Chaams Wa-
pen" werd de middag afgesloten 
met een drankje, soep en een brood-
je. Burgemeester Nuijten dankte 
een ieder voor de zinvolle middag 
en sprak zijn waardering uit voor 
wat is bereikt. Hij haakte in op de 
door Will Woestenberg gebruikte 
beeldspraak door aan te geven dat 
de leidende gans niet alleen de 
koers bepaalt. Toch sprak hij zijn 
vertrouwen uit in de toekomstige 
samenwerking. 
Ook wij van Mark en Leij hebben 
daarin alle vertrouwen na deze suc-
cesvolle middag, vooral ook omdat 
alle betrokkenen blijk hebben gege-
ven van hun belangstelling en be-
reidwilligheid tot verdere samen-
werking.  
 

Jacques Valkenaars 

ben stil gestaan. Men vindt er hout-
wallen, kleinschalige weilanden en 
plas-dras gebiedjes. Helaas is er 
nog sprake van een hinderlijke hori-
zonvervuiling door hemeltergende 
kraangieken. Getracht zal worden 
om middels beplanting op strategi-

in het bijzonder rijk aan veel soor-
ten amfibieën, waaronder bijzonde-
re salamanders. De win-win situatie 
die hier is ontstaan voor boeren én 
natuur kreeg terecht veel aandacht. 
Het is een prachtig en uniek gebied 
geworden, waar de tijd lijkt te heb-
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grutto. Het is een gebied met grote 
akkers en weilanden en in de winter 
waai je er uit je jas. 
Ik bezoek het gebied al een aantal 
jaren regelmatig. Ik beperkte mijn 
bezoek dan alleen tot de omgeving 
van ‘t Zand omdat je namelijk zo 
een paar uur aan het vogelen bent 
en de tijd vliegt voorbij. 
 
Vorig jaar heb ik deelgenomen aan 
het weidevogelbeschermingsproject 
in diezelfde omgeving. Ook heb ik 
voor de Brabantse Milieu Federatie  
in 2004 een rapport geschreven 
over de Gilzesche Heide  waarin de 
waarnemingen van mij en van ande-
re vogelaars zijn opgenomen. Dit 
hebben we gedaan om het gebied 
meer onder de aandacht te brengen 
dan nu het geval is. Misschien kun-
nen er in de toekomst maatregelen 
genomen worden om te voorkomen 
dat ook hier deze kwetsbare prachti-
ge vogels verloren gaan. 
  
Wegens tijdgebrek heb ik dit jaar 
niet mee gedaan aan de weidevogel-
bescherming, maar ik had wel be-
loofd aan Maaike en Annette van de 
weidevogelgroep om daarvoor in de 
plaats de geelgorzenstand in een 
wat groter gebied te onderzoeken, 
zodat ik bij voldoende resultaat 
misschien toch nog op de barbecue 
mag komen na afloop van het sei-
zoen. Nou het resultaat mag er in 
ieder geval zijn en het is uiteinde-
lijk nog een flinke klus geworden.  
 
Beethoven in de natuur 
Al snel bleek bij de start van de in-
ventarisatie naar de geelgors dat 
deze gelukkig in een veel groter ge-
bied voorkwam dan alleen in het 
gebied rondom ‘t Zand.  
Ik heb me wel beperkt tot de drie-
hoek Alphen-Gilze-Riel, want iede-
re zondagmorgen fiets ik ongeveer 
een afstand van vijfentwintig kilo-
meter in dit gebied en loop ook al-

O nze meest algemeen gors, 
komt voor door ’t heel land, 

zoowel in kleipolders, veenderijen 
als op zandgrond. Houdt evenveel 
van naaldboschen als van graan-
velden”.  
Aldus de informatie die dr. Jac.   
P. Thijse geeft in zijn vogelboekje 
1942.. 
 
Anno 2005 is de situatie helaas ge-
heel anders, want de geelgors
(Emberiza citrinella) is in West-
Brabant een zeldzame verschijning 
geworden en het aantal is sinds de 
jaren 50 vorige eeuw met 75% af-
genomen.  
De geelgorsgrens is de laatste jaren 
steeds verder naar het oosten opge-
schoven. 
Toch blijkt er in de driehoek Gilze-
Alphen-Riel nog een redelijke po-
pulatie geelgorzen te zitten, wat 
niemand had verwacht. 
We zullen met zorg deze omgeving 
moeten beheren om deze populatie 
in stand te houden. 

De geelgorszang is vaak gekoppeld 
aan mooi weer en zelfs als het snik-
heet is en de mussen van het dak 
vallen, zingt hij vrolijk verder. In de 
zomer is de vogel prachtig gekleurd 
en ook nog redelijk gemakkelijk te 
benaderen. Ik had soms de indruk 
dat er slechts één geelgors in het 
gebied aanwezig was die steeds met 
mij mee vloog, maar gelukkig bleek 
dat niet zo te zijn. 
 
Hoe het allemaal begon. 
Al een aantal jaren geleden werd ik 
door mijn zwager getipt dat er op 
bepaalde plaatsen in de buurt van ’t 
Zand bij Alphen nog geelgorzen 
zaten. Dit gebied wordt ook wel de 
Gilzesche Heide genoemd, hoewel 
van heide niet of nauwelijks meer 
sprake is. Het is een vogelrijk ge-
bied, want je komt er vele soorten 
vogels tegen zoals de roodborstta-
puit, leeuwerik, gele kwikstaart, 
kneu, kwartel, patrijs, graspieper en 
niet te vergeten diverse soorten wei-
devogels waaronder de kwetsbare 

Op zoek naar de Geelgors 

Geelgors 
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groten. Randenbeheer werkt niet 
alleen voor weidevogels. Het heeft 
tevens een positieve invloed op de 
flora en fauna in het hele gebied, 
wat betekent dat alle andere soorten 
vogels, vlinders en insecten, meelif-
ten. Dus ook voor de geelgors, leeu-
werik, roodborsttapuit, boeren- en 
huiszwaluw etc. zullen de overle-
vingskansen stijgen en is er hope-
lijk een toekomst. 

Frie Boon 

 
 
 
 
 

Meldingen van vogelsoorten op de   
Gilzesche heide graag doorgeven aan 
mij.  
e-mail: frie.boon@wanadoo.nl  

 

O p 13 mei jongstleden is Mark 
en Leij gastheer geweest voor 

burgemeester Nuijten en een hele 
delegatie van de gemeente Alphen-
Chaam. Het voltallige college, een 
zestal raadsleden en nog enkele 
ambtenaren zijn samen met het be-
stuur van Mark en Leij en de werk-
groep externe contacten op veldbe-
zoek naar ’t Broek geweest.  
 
Wij denken met deze middag een 
goed fundament te hebben gelegd 
voor een hernieuwde samenwerking 
met de gemeente Alphen-Chaam. In 
ieder geval is de middag goed verlo-
pen en zijn de contacten tussen de 
mensen van de gemeente en de ver-
tegenwoordigers van Mark en Leij 
stevig aangehaald.  
Nu is de gemeente weer aan zet. Het 
brede maatschappelijke platform 
waarom wij al jaren vragen, zal nu 
eindelijk eens gestalte moeten krij-
gen. Daarnaast hopen wij natuurlijk 
dat de gemeente zal besluiten om 
hun gronden in de Strijbeekse Heide 
niet aan een particulier te verkopen.  
Binnenkort zullen we ook aanschui-
ven bij de gemeente Baarle-Nassau 
om het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied met de gemeente te 
bespreken. Voorwaar een zware 
klus, want in korte tijd zullen de 
werkgroepleden het gehele plan 
moeten doorlezen om daarover goed 
te kunnen meepraten. Kortom, veel 
werk voor een aantal leden van de 
werkgroep ‘externe contacten’.  
Het weidevogelbeschermingsplan 
rond de Bleeke Heide is inmiddels 
gestart. Nu maar hopen dat de ener-
gie die Johan Schaerlaeckens daarin 
heeft gestopt ook zijn vruchten zal 
afwerpen. De betrokken boeren in 
het belangrijkste stuk van het gebied 
hebben allemaal hun medewerking 
toegezegd, iets waar wij erg blij mee 
zijn. 

Will Woestenberg  

Van de  
voorzitter 

lerlei paadjes en bosranden en 
slootranden af, zodat met mijn con-
ditie momenteel niets mis is. 
Het is handig als je alle geluiden 
kent die de geelgors voortbrengt, 
want hij zingt niet altijd zijn her-
kenbare vijfde symfonie van Beet-
hoven. Uiteindelijk heb ik ongeveer 
twintig zangposten gevonden. 
Waarnemingen van andere leden 
van Mark en Leij brengen het totaal 
tot vijfentwintig en dat is een ge-
weldig resultaat. 
Hopelijk behoort het gebied tot de 
gemeente Alphen-Chaam, zo-
dat Mark en Leij invloed kan uitoe-
fenen op de ontwikkelingen in dit 
gebied. Het zou jammer zijn als de 
soorten in dit gebied verloren gaan, 
door bijvoorbeeld wilde plannen 
van projectontwikkelaars.  
 
Kansen voor jonge weidevogels 
De Weidevogelgroep Alphen-
Chaam-Gilze is momenteel bezig 
met het opstarten van randen- en 
vluchtheuvelbeheer voor jonge wei-
devogels. Helaas was het voor dit 
seizoen te laat, maar zij zullen hun 
uiterste best doen voor het volgende 
seizoen. De Weidevogelgroep on-
derzoekt momenteel waar de randen 
het meest effectief aangelegd kun-
nen worden om de overlevingskan-
sen van jonge weidevogels te ver-

randen- en vluchtheuvelbeheer 
Foto: Marianne Dumont 

de weidevogelgroep wordt gesponsord door: 

WeidevogelgroepWeidevogelgroepWeidevogelgroepWeidevogelgroepWeidevogelgroepWeidevogelgroepWeidevogelgroepWeidevogelgroep        

AlphenAlphenAlphenAlphenAlphenAlphenAlphenAlphen--------GilzeGilzeGilzeGilzeGilzeGilzeGilzeGilze--------ChaamChaamChaamChaamChaamChaamChaamChaam        
Voor aanmelding als vrijwilliger of Voor aanmelding als vrijwilliger of 
deelnemer (agrariër, loonbedrijf)deelnemer (agrariër, loonbedrijf)  

  
  
  
  

  

Maaike RiemslagMaaike Riemslag--AnsemsAnsems  
tel.: 0161 452894tel.: 0161 452894  
m.riemslagm.riemslag--aansems@planet.nlnsems@planet.nl  

  
  
  
  
  
  
  
  

Annet CleijsenAnnet Cleijsen--AnsemsAnsems  
Tel.: 0161 455416Tel.: 0161 455416  

annetcleijsen@home.nlannetcleijsen@home.nl  

Rabobank Gilze 
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lingen in de dui-
nen. Hoewel in 
Europa circa 
v i j f e n v i j f t i g 
soorten bekend 
zijn, komen in 
Nederland grof-
weg twee soor-
ten voor, nl. de 
Veelb loemige 
Salomonszegel 
(Polygonatum 
multiflorum) en 
de Duinsalo-
m o n s z e g e l 
(Polygonatum 
odoratum). De soorten lijken sterk 
op elkaar, maar zijn aan de stengel 
te onderscheiden. De Veelbloemige 
Solomonszegel heeft een ronde 
stengel en gewoonlijk twee tot vijf 
bloemen in de bladoksel, terwijl de 
Duinsalomonszegel de stengel kan-
tig is en er hooguit twee bloemen in 
de bladoksel staan. 
 
Licht humusrijk en vochtig 
De grond waarop Salomonszegel 
voorkomt is meestal licht humusrijk 
en vochtig. De bloemen zijn lang-
werpig klokvormig en crèmewit 
van kleur. Ze hangen in trosjes van 

drie tot vijf stuks bijeen of als een-
ling. De stengel met blad en bloem 
is sierlijk gebogen, de bladeren zijn 
elliptisch van vorm en staan in twee 
rijen aan de stengel. Zowel blad als 
stengel is frisgroen van kleur.  
Bij een derde in Nederland voorko-
mende soort, de Kranssalomonsze-
gel (Polygonatum verticillatum), 
staan de smalle, lancetvormige bla-
deren in kransen. De Duinsalo-
monszegel is in ons land zeldzaam 
en de Kranssalomonszegel zelfs 
zeer zeldzaam. 
 
De vrucht is driehoekig 
De bloemen zijn licht geurend, 
maar je moet wel flink je best doen 
om de lelieachtige geur te kunnen 
opsnuiven. De bevruchte bloemen 
verdikken zich bij het vruchtbegin-
sel. In het beginstadium zijn ze net 
zo groen als de rest van de plant. De 
vrucht is driehoekig en uiteindelijk 
rond van vorm. Rijpe bessen heb-
ben een diepblauwe kleur. De bes-
sen hebben op vogels een grote aan-
trekkingskracht; ze worden door 
allerlei vogelsoorten gegeten. Via 
uitwerpselen van vogels worden de 
zaden verspreid.  
Na ontkiemen groeit de plant eerst 
solitair. Hoe langer de plant is ge-
setteld, des te meer breidt hij zich 
met uitlopers van de wortelstok uit. 

I n mijn, inmiddels vaste, bij-
drage aan onze nieuwsbrief 

bespreek ik altijd een plant die re-
cent bij mij in de picture staat of 
heeft gestaan en de relatie tussen 
deze plant en de verhalen die in de 
loop der eeuwen over de betreffen-
de plant zijn ontstaan. Internet 
helpt mij bij het zoeken naar de 
verhalen welke meestal al in hei-
dense tijden zijn ontstaan en tij-
dens de grote bekering naar het 
Christendom zijn omgevormd naar 
bijbelse maatstaven. Zo vond ik 
ook in mijn zoektocht naar verha-
len over de Salomonszegel diverse 
verhalen die een verwijzing naar 
de bijbel hebben. 
 
55 bekende soorten 
De Salomonszegel is een van de 
vele soorten die behoren tot de Le-
liefamilie. De meeste van deze fa-
milie bezitten als ondergrondse 
overwinteringsorganen bollen, maar 
de Salomonszegels hebben een 
kruipende, dikke, vlezige, witte 
wortel, waarmee ze de winter door-
komen. De plant komt algemeen 
voor in Nederland. Langs bescha-
duwde randen van bossen, op open 
plekken in bossen en op noord hel-

Cultuur – Natuur  

Foto: Sjoerd Borst 

 

bloem van de salomonszegel 
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nische krachten voor veel tegenwer-
king. Het lukte Salomo niet het 
kwaad te keren. Aartsengel Micha-
el, de bestrijder en overwinnaar van 
het kwaad bij uitstek, verscheen aan 
hem en overhandigde hem uit Gods 
naam een kleine ring met een zegel 
waarin een steentje zat. Met deze 
ring dreef hij de kwade krachten 
uit.. Een andere legende verhaalt 
hoe de wortel van de Salomonsze-
gel gebruikt kon worden om rotsen 
en stenen te splijten. Salomo zou de 
plant gebruikt hebben om de rots 
Sion waarop de tempel gebouwd 
werd te laten springen om zo een 
vlakke ondergrond te krijgen. Een 
oude Duitse volksnaam Spring-
wurtz herinnert aan dit verhaal.  
 
Opmerkelijk gebruik van de 
plant 
Naast geloof is ook bijgeloof basis 
voor opmerkelijk gebruik van de 
plant. De wortel kan worden ge-
plaatst in de vier hoeken van het 
huis om het te bewaken; het wordt 
ook gebruikt in exorcisme – en be-
schermingsbezweringen van allerlei 
slag. Een thee van de wortels, ge-
sprenkeld reinigt een gebied van 
alle kwaad. 
 

Sjoerd Borst 

Salomonszegel komt in grote groe-
pen voor en merkwaardig genoeg 
vaak ook in kringen, zoals dit het 
geval is bij sommige paddestoelen. 
 
Voorzichtigheid is geboden 
Verspreiding vindt plaats via vogels 
die de rijpe, donkerblauwe bessen 
eten. Als tuinplant zijn soorten van 
salomonszegel goed op hun plaats 
op een beschaduwde plek. Voor-
zichtigheid is geboden, want de 
plant is giftig. 
 
Afdruk van een zegelring 
Hoe kwam deze plant aan haar 
naam? In de littekens die de afge-
storven stengels van deze plant op 
de wortelstok achterlaten herkende 
men de afdruk van een zegelring. 
Een zegel kan iets bekrachtigen, 
heeft een bepaalde waardigheid en 
is soms persoonsgebonden. Vaak 
werd dit specifieke zegel meegedra-
gen in de vorm van een ring. In de 
bijbel komt het woord zegel en be-
zegelen in verschillende betekenis-
sen voor, maar niet in relatie tot Sa-
lomo. Deze relatie is terug te vinden 
in Joodse legenden.  
 
Salomo 
Bij de bouw van de tempel onder 
leiding van Salomo zorgden demo-

De  
jaarlijkse 
fietstocht 

vindt  
dit  

jaar  
plaats  

op  
zondag  

26  
juni 
a.s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor  
informatie 

en/of  
aanmelding 

zie  
inlegvel  

bij  
deze  

nieuwsbrief Foto: Marianne Dumont 
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E en bloemenrand langs de ak-
ker oogt niet alleen aardig. 

De sluipwespen en lieveheersbeest-
jes die er zitten, zorgen dat de boer 
minder hoeft te spuiten op zijn 
land, wat ten goede komt aan de 
bodemstructuur en waterkwaliteit. 
Agrarisch natuurbeheer ontgroeit 
daarmee de ‘voor de lol’-fase en 
lijkt serieuze voordelen op te gaan 
leveren. 
 
Bovenstaande titel en inleiding ko-
men uit de Staatscourant. Was het 
dan zo’n belangrijk item dat het in 
de Staatscourant moest verschij-
nen? Misschien, misschien ook niet, 
maar de inhoud van het artikel was 
zo belangwekkend dat ik van me-
ning ben dat de inhoud van het arti-
kel voor onze leden verplicht lees-
voer zou moeten zijn. Het artikel 
van Debby Vermeulen wordt hier-
onder dan ook integraal gepubli-
ceerd. Zegt het voort, zegt het 
voort. 
 
Meer natuur leidt tot minder  
plagen 
In Noord-Brabant ligt inmiddels 
1250 kilometer aan “bewust beheer-
de” slootranden. Langs akkerland 
worden stroken van drieëneenhalve 
meter breed vrijgehouden, langs 
weilanden stroken van twee meter 
breed. De 680 boeren en tuinders 

die aan het proefproject deelnemen, 
gebruiken er geen mest en evenmin 
bestrijdingsmiddelen. Dat lijkt geld 
te kosten, want op die dure meters 
grond groeit geen gewas. Uit proe-
ven van onder meer Praktijkonder-
zoek Plan & Omgeving (PPO), een 
onderdeel van de Wageningse uni-
versiteit, blijkt echter het tegendeel. 
“We zitten nog met heel veel vra-
gen, maar duidelijk is al wel dat de 
bloemrijke akkerranden meer ople-
veren dan ze kosten,” aldus onder-
zoeker A. Visser. 
 
Natuurlijke vijanden 
De akkerranden maken een natuur-
lijke gewasbescherming mogelijk. 
Door de juiste kruiden en bloemen 
te zaaien, worden de randen aan-
trekkelijk voor sluipwespen, zweef-
vliegen, lieveheersbeestjes, spinnen 
en loopkevers. Dat zijn de natuurlij-
ke vijanden van plaaggeesten als 
bladluizen, koolmot en trips die 
boeren doorgaans met de gifspuit te 
lijf gaan. Op een proefbedrijf in Na-
gele waar PPO onderzoek doet, ko-
men de bladluizen op akkers met 
bloem- en kruidenrijke randen in 
lagere dichtheden voor dan op ak-
kers zonder zulke randen. Dat wijst 
er volgens Visser op dat meer na-
tuur tot minder plagen leidt. Uit 
proefjes in de lente blijkt zelfs dat 
natuurlijke vijanden in een week 
tijd 66% van de bladluizen in zo-
mertarwe kunnen opruimen. 
Schimmel- en onkruidbestrijding 
blijven nodig, maar de gewasbe-
scherming lijkt tot op zekere hoogte 
aan de zweefvliegen en hooiwagen 
overgelaten te kunnen worden. PPO 
en andere onderzoeksinstituten stu-
deren momenteel op de juiste aan-
pak. De natuurlijke vijanden onder-
drukken plagen over afstanden tot 
zo’n vijftig meter. Dat betekent dat 

er iedere honderd meter een bloe-
menrand, grasstrook of houtwal 
aangelegd zou moeten worden (die 
ook in de winter in stand gehouden 
moeten worden, zodat de insecten 
kunnen overleven). Maar niet alleen 
op perceelsniveau, ook in de omge-
ving moeten voldoende dijken, kre-
ken, bosjes en begroeide wegber-
men voorhanden zijn om meer bio-
diversiteit in het gebied te krijgen. 

Druppel op de gloeiende plaat 
Het enthousiasme waarmee de boe-
ren en tuinders aan het Brabantse 
project meedoen, overtreft de ver-
wachtingen. Er bestaat zelfs een 
wachtlijst. En dat terwijl het sloot-
randenbeheer ook risico’s met zich 
meebrengt. Het kan er evengoed 
wemelen van de luizen of het on-
kruid dat vervolgens op de akkers 
overslaat. Om dat te voorkomen 
moet goed over de keuze van de 
bloemen en kruiden in de slootrand 
worden nagedacht. 
In Brabant richten de deelnemers 
aan het project zich voornamelijk 
op de verbetering van de waterkwa-
liteit. Doordat aan de randen geen 
mest wordt gebruikt en niet wordt 
gespoten komen er geen (of veel 
minder) bestrijdingsmiddelen in het 
water terecht. “De effecten op de 

Agrarisch akkerlandbeheer  
levert meer op dan het kost 

lieveheersbeestje 

sluipwesp 
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waterkwaliteit laten zich lastig me-
ten. Het gaat in dit stadium om een 
druppel op de gloeiende plaat, maar 
zo was het met de katalysator in het 
begin ook,” redeneert Walter Ja-
cobs, woordvoerder van het project 
Actief Randenbeheer in Brabant. 
 
Biodiversiteit 
De ministeries van VROM en LNV 
organiseerden begin maart samen 
met de provincie Zuid-Holland een 
conferentie over onder meer het ac-
tieve randenbeheer getiteld “Boeren 
bedrijven biodi-
versiteit”. De be-
scheiden Brabant-
se ambities wer-
den daar naar een 
heel wat hoger niveau getild. “De 
natuur kan weer een bondgenoot 
worden van de landbouw,” stelde 
staatssecretaris Van Geel (Milieu). 
De randen, kreekjes en houtwallen 
dragen bij “aan een landbouw die 
beter bestand is tegen ziekten en 
plagen”. 
 
Fijnmazige natuur 
In de Hoeksche Waard, waar het 
Brabantse initiatief navolging 
krijgt, wordt het actief randenbe-
heer de spil van een veel grootser 
project getiteld “Biodiversiteit in de 
Hoeksche Waard”, waarbij ook bur-
gers nauw betrokken worden. Zo’n 
4 tot 7% van het agrarisch gebied 
moet veranderen in “fijnmazige na-

tuur”. De Hoeksche Waard hoopt 
zo af te rekenen met zijn imago van 
leeg suikerbietengebied. Door de 
vrolijke akkerranden komen fiets- 
en wandelpaden zodat de recreatie-
ve sector ook een graantje mee kan 
pikken. 

 
Financiële tegemoetkoming voor 
natuur 
Amper van start blijkt ook hier de 
belangstelling van de boeren groot. 
Er hebben zich tweeënvijftig deel-
nemers gemeld die gezamenlijk 
tweehonderd kilometer aan bloem-
rijke akkerranden willen aanleggen. 
De ervaring in Brabant leert echter 
dat het project staat of valt met de 
financiële tegemoetkoming. Voor 
randen langs bouwland krijgen de 
boeren vijftig cent per strekkende 
meter, voor het grasland vijftien 
cent. Zonder die bijdrage zou de 
animo een stuk kleiner zijn. In Bra-
bant is echter alleen voor dit jaar 
nog geld beschikbaar. Daarom is 
een lobby opgezet voor een lande-
lijke randenregeling die gefinan-
cierd zou kunnen worden uit de 
POP-gelden (Plattelandsontwik-
kelingsprogramma) voor de periode 
2007-2013. 
 
Aardbeien smaken beter  
Onderzoekers mogen dan beweren 
dat randenbeheer meer oplevert dan 
het kost, de boeren zijn daar nog 
niet van doordrongen, op een enke-
ling na. Aardbeienteler J. Robben 
uit Oirschot heeft inmiddels acht 
jaar ervaring met natuurlijke plaag-
bestrijding. “Soms zetten we insec-
ten uit, maar waarom zouden we 
voor lieveheersbeestjes gaan beta-
len als er voor duizenden euro’s 
tussen de brandnetels in de akker-
randen zit? Het mooiste effect”, zo 
vertrouwde hij de congresgangers 
toe, “is toch wel dat onze aardbeien 
meetbaar beter smaken”. 
 

Debby Vermeulen / Sjoerd Borst 

 

O p vrijdag 18 maart 2005 vond 
de laatste lezing van dit sei-

zoen plaats. Voor een goed gevulde 
zaal in Bellevue slaagde Dick 
Klees erin om een boeiende diapre-
sentatie te verzorgen over zijn on-
derwerp: de grote carnivoren in 
Europa..  
 
Het vakmanschap van Dick als fo-
tograaf en als wetenschapper staat 
garant voor kwaliteit. Bovendien 
weet hij zijn onderwerp op een pret-
tige en heldere manier te presente-
ren. Dit bleek ook uit de vele vra-
gen, die werden gesteld. 
 
Voor de pauze werd uitgebreid aan-
dacht besteed aan een tamelijk on-
bekend roofdier: de veelvraat. Dick 
heeft deze zeldzame en schuwe be-
woner van Noord Europa uitvoerig 
bestudeerd en wist hierover veel 
bijzonders te vertellen, geïllustreerd 
met unieke dia’s.  
De inspanningen, het geduld en het 
technische vernuft wat noodzakelijk 
is om dergelijke opnames te kunnen 
maken kwamen ook ter sprake. 
 
Vervolgens kwam nog een viertal 
soorten aan bod: de ijsbeer, de brui-
ne beer, de wolf en tenslotte de 
lynx. Zij werden uitvoerig bespro-
ken en getoond, waarbij de achter-
grondinformatie een extra dimensie 
gaf aan de avond.  
Zo blijkt het fotograferen van ijsbe-
ren niet zonder gevaar. En behalve 
allerlei hightech apparaten, zoals 
infrarood sensoren, wil ook een pot 
pindakaas wel eens helpen ……. 
 
 

Jacques Valkenaars 

Terugblik: 
Lezing  

Dick Klees 

 

trips 

bladluis 

              zweefvlieg           
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Gisteren voor de eerste keer naar de 
gasbaan geweest. De vlinderbuit 
viel ronduit tegen, ondanks het 
mooie weer. 12 citroenvlinder, 6 
klein geaderd witje, 6 boomblauw-
tjes, 2 bonte zandoogjes en nog en-
kele niet vastgestelde witjes. Ook 
nog even op vak 84 geweest. Ook 
daar heel weinig vlinders. 1 citroen-
vlinder, 1 klein geaderd witje, 1 
oranjetipje en 2 dagpauwogen. Het 
goede nieuws komt uit onze eigen 
tuin. Vandaag voor het eerst een 
oranjetipje gezien in onze tuin. Ver-
der al best veel bonte zandoogjes, 
klein en groot koolwitje en een klei-
ne vos. 
  
28 april 2005 
Zojuist 2 huiszwaluwen in het 
kunstnest waarin ze vorig jaar ge-
broed hebben. Hiep, hiep, hoi 
Johan Schaerlaeckens 
 
1 mei 2005 
Op 1 mei bij het Smullekuiltje een 
braamsluiper. 
Frank Degenaar 
 

Op zondag 1 mei, dag van d'n ar-
beid zijn in mijn schuurtje de mei-
kevers ook weer uit hun schuilhut 
gevlogen. Al jaren zitten in een af-
gezaagde pijp in de grond, tiental-
len meikevers te overwinteren om 
tegen de eerste mooie dag in mei uit 
te vliegen met veel lawaai. Je 
schrikt je soms wezenloos als ze 
langs je heen naar buiten zoeven de 
wijde wereld in. Voorteken van de 
aankomende mooie zomer mis-
schien? 
Ghislaine Mermans 
 
15 mei 2005  
Zowel bij de Herdersweg als bij het 

O nze vaste samensteller van de 
rubriek ‘Waarnemingen in 

de streek’ moest, helaas voor ons, 
op vakantie. Het bleek niet meer 
mogelijk om de overstelpende hoe-
veelheid waarnemingen die bin-
nengekomen zijn, in de lay-out te 
plaatsen die u van ons en hem ge-
wend bent. Wij wilden u de waar-
nemingen echter niet onthouden, 
vandaar onderstaand een over-
zicht. 
 
Algemeen 
6 maart 2005  
Het ijsvogeltje kwam vandaag een 
visje (kleintje maar) verschalken uit 
onze vijver. Mijn camera lag in de 
buurt en vanuit de serre is dit het 
resultaat. 

Nelly de Grauw 
5 april 2005  
Gisteren een inhaalslag gemaakt: 
Vele fitissen, zeer vele boompie-
pers (vorig jaar 1e waarneming 24 
april, nu heeft Frie Boon ze al in 
maart...), enkele boeren zwaluwen, 
bont zandoogje, gehakkelde aurelia, 
flink wat zwartkoppen, bij het Put-
ven een kleine bonte specht, bij vak 
84 zingende boomleeuwerik. 
Ik las een waarneming van een tuin-
fluiter: is die betrouwbaar? Extreem 
vroeg! 
Frank Degenaar 
 
23 april 2005 

Waarnemingen in de streek 

IJsvogel                Foto: Nelly de Grauw 

braamsluiper 
Sylvia curruca 
Foto: Lubomir Hlasek 

Geaderd witje 
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gasstation is de spotvogel weer aan-
wezig. Voor de rest zitten er ook 
nog al wat grasmussen. Bij het gas-
station verder de tuinfluiter, kneuen 

en natuurlijk de geelgors. Vorige 
week zaten er aan de boerenbaan 
nogal wat gele kwikstaarten in het 
hoge gras. Deze week is al het gras 
daar gemillimeterd dus nu zie ik ze 
niet meer.  
Frie Boon 
  
23 mei 2005 
Frankrijk was prima: sinds 15 jaar 
weer eens alpengierzwaluwen ge-
zien bv.  
Op het plein, om precies te zijn op 
het huis van mijn buren, zat vrij-
dagavond een steenuil. Die heb ik 
inmiddels al weer meerdere malen 
gehoord. Op de Generaal heb ik een 
geelgors gehoord, maar gisteren 
was hij er niet (of zong niet) In het 
bosje van Leuris/Bl Heide hoorde 
Will Woestenberg een nachtegaal. 
Op het Broek heb ik er 5 vastge-
steld, tevens bij Anneville eentje. 
Verder redelijk wat spotvogels in 
onze streek. Op het landgoed van 
Hans O. een tortel. 
Frank Degenaar 
 
27 mei 2005  
Bericht van onze Belgische vrien-
den: In Postel, ter hoogte van het 
Reusels Moer is een subadulte dode 
bever (verkeersslachtoffer) gevon-
den. 
Johan Schaerlaeckens 
 
28 mei 2005  
Vanmorgen met mijn zwager alle 
geelgorsplekken bezocht. Op een 

aantal plaatsen waren ze aan het 
baltsen. Alle plekken zijn nog 
steeds bezet. Hoewel niet helemaal 
zeker vloog er bij de herdersweg 
volgens mij ook een Wespen-
dief. Bij de visvijver in Alphen zat 
een bosrietzanger en ook nog de 
zomertortel. 
Gisteren was ik nog in het Brand in 
Udenhout. Voor wielenwalen en 
spotvogels moet je daar zijn.  
Frie Boon 
 
29 mei 2005 
Boerenbaan: 1 geelgors, 1 veldleeu-
werik, 3 graspieper, 1 roodborstta-
puit en de enige pul kievit die ik 
gezien heb.  
Op/bij boerderij Boerenbaan 9 vlo-
gen veel boerenzwaluwen en 2 nes-
ten huiszwaluw aan het huis. Her-
dersweg: 2 wulp, 2 grasmus, Lam-
mersweg: 4 alarmerende grutto's 
achter de roeken aan, hier lag het 

enige nog ongemaaide weiland. 
Vijfhuizerbaan: 3 scholekster, 1 
roodborsttapuit, in houtwal 2 boom-
pieper, buizerd en 2 ree. Oude Gil-
zerbaan: 1 roodborsttapuit. 
Dijksbaantje: 1 scholekster, 1 geel-
gors, 1 veldleeuwerik. Kloosterlaan, 
Kloosterhoeve (staat leeg) 4 nesten 
huiszwaluw maar er vlogen meer 

dan 8 zwaluwen rond. 
Harry 
1 juni 2005 
Vandaag een hattrick gescoord op 
het boerenerf! 
Na controle van de steenuilenkast 
bleek deze door vier jonge steenuil-
tjes bezet te zijn. 
Ook de kerkuilenkasten werden ge-
controleerd en ook daar succes: vier 
jonge kerkuilen in de stalkast! 
Tevens is het duidelijk dat ook de 
torenvalkkast bezet is met jongen, 

hoeveel is nog de vraag. 
Dit alles binnen een afstand van 
100 mtr, zou het iets met de biotoop 
te maken hebben?? 
Ad en Lia Kuijpers 
 
Alphen 
3 april 2005 
Op zoek naar de geelgorzen, zag ik 

gele kwikstaart     Foto: Gerard Mornie 

veldleeuwerik 
Foto: Juan Tetaert 

torenvalk 
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9-tal kemphanen waarvan enkele 
haantjes in beginnend prachtkleed, 
een 70-tal grutto's, ruziënde paartjes 
bergeenden, opvallend veel pijl-
staarten en grote aantallen scholek-
sters, wintertalingen, smienten en 
wulpen en de obligate slechtvalk. 
Aan de achterkant 2 paartjes patrij-
zen. 
Johan Schaerlaeckens 
 
16 maart 2005 
Op de Bleeke Heide zojuist nog 
geen boerenzwaluwen, wel 1 ture-
luurtje. Zomertalingen niet meer 
gezien. Aantal slobeenden enorm 
toegenomen, nog steeds grote aan-
tallen pijlstaarten. Tussen de 400 en 
500 wulpen, slechts enkele tiental-
len grutto's. Achter het ven 2 slecht-
valken. 
 
19 maart 2005  
Vanmorgen 19 maart op de Bleeke 
hei o.a. 130 Grutto, 1 Tureluur, 8 
Goudplevier, 180 Wulp, 250 Kievit, 
105 Scholekster,1 Kemphaan, 16 
Kluut, 2 Aalscholver, 1 m Zomerta-
ling, 30 Bergeend, nog maar 7 Pijl-
staart en 46 Slobeend, 1 ad.vr. 
Slechtvalk 30 soorten. Achter de 
uitkijkpost zat een Tjiftjaf te zin-
gen. Nog geen boerenzwaluwen. 
Harry 
 
21 maart 2005  
Zie de waarnemingen van Stijn 
Leestmans gisteren. Vanmorgen 
daar nog bij: 6 dodaarsjes, 1 geoor-
de fuut. Nu zaten beide slechtval-
ken in de favoriete boom. Vanmid-
dag nog even terug geweest: Één 
kraanvogel kwam invallen en was 
zojuist nog (14.45) ter plaatse. Ver-

der vanmiddag nog een groep van 
zo'n 70 goudplevieren. De weidevo-
gelgroep vond 3 nesten van kieviten 
ten zuiden van het reservaat (2,1,1 
ei). Verder de bekende soorten (zie 
waarnemingen Stijn). 
In 't Broek gisteren 3 snoeken in het 
darmstelsel, 2 stofwolken maar 
ook 1 ex. van ong. 60 cm zien 
"staan" Verder een paartje grutto's 
en in de omgeving van het darm-
stelsel minstens 2 paartjes graspie-
per. Frank Degenaar had vanmor-
gen zingende zwarte roodstaart op 
Geersbroek. 
Stijn Leestmans: grutto 104, bont-
bekplevier 3, kemphaan 6, tureluur 
3, watersnip 2, witgatje 1, slecht-
valk 1 ad v (was in zijn favoriete 
boom een prooi aan 't opeten), 

scholekster 104, krakeend 11, kuif-
eend 9, tafeleend 10, pijlstaart 22, 
smient 350, wintertaling 100, 
slobeend 109, bergeend 28, kolgans 
1, gr gans 3. Aan de Halsche Beem-
den (Minderhout) kwam een man-
netje bruine kiekendief overvliegen. 
 
6 april 2005 
2 aalscholver; 7 dodaars; 13 geoor-
de fuut; 1 ooievaar; 1 kolgans; 2 
toendrarietgans; 17 Canadese gans; 
15 nijlgans (waaronder 1 paar met 3 
jongen); 18 bergeend; 38 smient; 6 
krakeend; 35 wintertaling; 2 zomer-
taling; 127 slobeend; 12 pijlstaart; 3 
tafeleend; 18 kuifeend; 2 patrijs;        
1 kleine plevier; 15 grutto; 1 ijs-
landse grutto; 31 regenwulp; 4 ture-
luur; 3 groenpootruiter; 3 kemp-
haan; 1 bonte strandloper; 10 kleine 
mantelmeeuw; 1 gele kwikstaart;    
1 roodborsttapuit  

en hoorde ik weer de zwartkop van-
morgen in Alphen bij de visvijver. 
Ook de kneuen zijn er weer maar 
die zag ik vorige week al 
Frie Boon 
 
18 mei 2005  
In de nacht van vrijdag 13 op zater-

dag 14 mei heeft een ooievaar de 
nacht doorgebracht in het topje van 
een hard gesnoeide boom in de tuin 
van Hans van Loon in het centrum 
van Alphen. De vogel wat geringd 
maar toen ik ging kijken was het te 
donker om die nog te kunnen afle-
zen of om kleuren te onderscheiden. 
Will Woestenberg 
 
Bavel 
13 maart 2005 
Vandaag zaten er op de wei 
naast de kuil van Reef aan de Dorst-
seweg in Bavel ongeveer 20 koper-
wieken. Als toegift zat er in de top 
van de bomen ook nog een goud-
vinkenpaar. Van een koperwiek kon 
ik een foto maken. 
Frie Boon  
 
Bleeke Heide 
13 maart 2005 
Vandaag een 50-tal (roepende) 
grutto's op de Bleeke Heide. Opval-
lend veel pijlstaarten en scholek-
sters. Geen zingende tjiftjaf van-
daag. 
Frank, Will, Wim, Hans, Johan 
 
14 maart 2005  
Vanmiddag op de Bleeke Heide 1 
paartje zomertalingen. Verder een 

zomertaling 
Foto: Jan Groenenberg 

 

ooievaar 

tureluur 
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watersnip en opvallend veel 
kneutjes, 2 zingende veldleeuweri-
ken, paartje graspieper (aan de 
zuidkant): Kortom een waar vogel-
paradijs. Ad was onder de indruk. 
Ad Jansen en Johan Schaerlaeckens 
 
20 april 2005  
Deze morgen naar de Bleeke Hei 
geweest en er zaten 2 lepelaars, 12 
kemphanen, 2 groenpootruiters, 1 
bonte strandloper, 3 tureluurs, 2 zo-
mertalingen plus dodaars, geoorde 
futen, alle soorten eenden, grutto’s 
en de regenwulpen die s avonds ko-
men slapen zijn dan bijna allemaal 
weg (en ik was er reeds om 7.15), 
dus het is een echte slaapplaats voor 
deze vogels. 
Jack Govaerts  
 
24 april 2005  
Deze middag naar de Bleeke Heide 
geweest en gekeken of er iets over 
kwam op trek. Toen ik eraan kwam 
zat er het volgende: regenwulp 7, 
groenpootruiter 6, kemphaan 11, 
tureluur 6, kleine plevier 5, zomer-
taling 5m, toendrarietgans 2 (nog 
steeds), bergeend 23, pijlstaart 1m, 
dodaars 6, geoorde fuut 16, 
slobeend 58, kuifeend 12, smient 
1m. Tegen 13.00 uur kwam er een 
oeverloper invallen en om 13.20 
uur kwamen er 2 zwarte sterns van 
heel hoog naar beneden (om 14.30 
uur toen ik vertrok vlogen ze er 
nog). Nog iets later nog een 13-tal 
regenwulpen en onder tussen was 
het een komen en gaan van meeu-
wen (kok en mantel) en geregeld 
ook huiszwaluwen. In Wortel-
Kolonie zat nog een mannetje bonte 
vliegenvanger en de eerste dodaars 
met jong. 
Stijn Leesmans 
  
25 april 2005 
Zie hieronder de waarnemingen van 
Stijn. Ter aanvulling: Wij zagen 2 
kleine pleviertjes zo. mo. baltsen. In 
't Merkske (Halse Beemden) die 
dag dan toch eindelijk een zingende 
grasmus. De Chaamse populatie 
gierzwaluwen keert nu snel terug: j.

John Frijters 
11 april 2005 
Gisteren Bleeke Heide 2 huiszwalu-
wen tussen tientallen boerenzwalu-
wen. Verder verheugend aantal 
baltsende paartjes tureluurs: 3, mo-
gelijk 4. Baltsende grutto's, paartje 
zomertaling, een tiental geoorde 
futen, slechtvalk, 2 zingende veld-
leeuweriken. Veel kuif- en slobeen-
den, nog steeds veel smienten, en-
kele pijlstaarten In de Staatsbossen 
veel zingende boompiepers. Ook in 
Chaam nu een (kleine) roekenkolo-
nie, gelukkig op een veilige plaats. 
Frank D., Will W., Jan V., Hans O., 
Johan Schaerlaeckens. 
 
11 april 2005  
Bleeke Heide: Enkele uurtjes in het 
zonnetje op de bank leverden (naast 
heel veel bekenden) op: 1 zwarte 
stern (was heel de tijd aanwezig), 9 
geoorde futen (1 paar uitbundig 
baltsend), 1 groenpootruiter, 5 ture-
luurs, aanvliegende groepen regen-

wulpen, 1 oeverloper, enkele kemp-
hanen (Henk L.), de meeste soorten 
eenden w.o zo'n 50 mannetjes 
slobeenden (bedankt Harry), balt-
sende grutto's (3 paartjes boven de 
plas), paartje zomertaling, nu 
slechts enkele boerenzwaluwen, 
Rond de bank vlogen oranjetipjes, 
citroentjes, kleine vos, atalanta en 
witjes. 
Johan Schaerlaeckens 
 
19 april 2005  
Gisteren kwamen er zo'n 1150 re-
genwulpen slapen op de Bleeke 
Heide. Verder 4 mannetjes zomerta-
ling, tientallen wintertalingen, 11 
kemphanen, groenpootruiter, 2 
paartjes baltsende tureluurs, 3 gele 
kwikken, zo'n 60 slobeenden maar 
ook kuif-, krak-, pijlstaart- en enke-
le tafeleenden, 10 geoorde futen, 5 
kleine plevieren, groenpootruiter, 
paartje patrijzen, langdurig baltsen-
de grutto's en wulpen, tientallen!! 
bergeenden, tientallen scholeksters, 

geoorde fuut 
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per, 1m zomertaling, 20 regenwulp 
en 2 bontbekplevieren. In de namid-
dag een toertje gaan fietsen naar 
Wortel Kolonie en Halsche beem-
den maar ook daar niks te zien. 
Stijn Leesmans 
 
12 mei 2005  
Gisteren is eindelijk de stuw naar 
beneden gelaten waardoor het wa-
terpeil sneller kan zakken. 
En je kon het al onmiddellijk mer-
ken: 17 tureluurs; 13 oeverlopers; 6 
groenpootruiters; 1 kleine plevier; 1 
regenwulp (het zijn de laatste); 2 
zomertaling; 7 knobbelzwanen; 8 
geoorde fuut en 184 kleine mantel-
meeuwen. 
Stijn Leesmans 
 
13 mei 2005  
Deze avond nog naar Bleeke Heide 
gereden en er zat een groepje van 6 
temmincks strandlopers op het gro-
te eiland in de plas. 18 tureluur, 15 
oeverloper, 7 groenpoten, 1 regen-
wulp, 1 kleine plevier, 1 kemphaan, 

1 bosruiter, 2 m zomertaling, 1m 
smient, 30 scholeksters en jammer 
genoeg ook al 18 grutto's 
(waarschijnlijk allemaal zonder 
broedsucces) 
Stijn Leesmans 
 
15 mei 2005 
Momenteel massale doortrek van 
steltlopers op de Bleeke Heide: tel-
ling 10.30-13.00u. (exacte info 
Stijn Leestmans volgt): o.a.: 2 
zwarte stern, 1 boomvalk, 4 
drieteenstrandlopers, 2 kleine 
strandlopers, 6 temmincks strandlo-

Vandaag 29 april op de Bleeke Hei-
de een zilverplevier in gedeeltelijk 
zomerkleed. Verder nog 17 kemp-
hanen, 3 man zomertaling en de 
eerste jonge meerkoet. In mijn tuin 
de eerste roepende zomertortel van 
dit jaar. Op 27 april zag ik op de 
Bleeke Heide een groep van 
13 groenpootruiters en 8 gele kwik-
staarten.  
Henk Laarhoven 
 
2 mei 2005  
Zaterdag 30 april aan de Bleeke 
Heide 1 dwergmeeuw, 1m zomerta-
ling, 14 geoorde fuut, 2 kl plevier, 
247 regenwulp, 5 tureluur, 9 groen-
poot, 4 zw ruiter, 4 kemphaan, 5 
oeverloper en 2 bosruiter. De Hees: 
1 v br kiek, 1 v tapuit, 50-tal grutto -
s, 2 tureluur, 3 smient, 1m 
bergeend, 1m slobeend en nog 4 gr 
ganzen! 
De geoorde futen waren verdwenen. 
Opvallend vind ik dat er bijna gaan 
gele kwikken te zien zijn in de regio 
(nog maar 1 exemplaar dit jaar en 
dat nog aan de Bleeke Heide) en we 
zijn toch al in mei! 
Zondag 1 mei, ondanks het zeer 
mooie en warme weer niks gezien 
eigenlijk. ‘s morgens een mooie 
wandeling gedaan aan de Regte 
Heide te Riel (NL), maar niks bij-
zonders waargenomen (buiten mijn 
2 eerste tuinfluiters). Rond de mid-
dag langs de Bleeke Heide gegaan 
maar daar zat in tegenstelling tot 
zaterdag nagenoeg niks. In totaal 4 
tureluurs, 1 groenpoot, 3 oeverlo-

l. za 1 en zondag al 6. Frank Dege-
naar had in het centrum van Alphen 
een koninginnepage. Opvallend 
weinig koekoeken. Vital meldt het 
kadaver van een marter bij brug 6 
naar Arendonk. Onderzocht wordt 
of het een boom- of steenmarter be-
treft. Er broeden weer behoorlijke 
aantallen dodaarsjes en waarschijn-
lijk ook enkele paartjes wintertalin-
gen op de vennen in de Staatsbos-
sen bij Chaam (info Will W.). 
Johan Schaerlaeckens 
 
26 april 2005  
Vandaag vlogen of ze vliegen er 
nog 3 visdiefjes. Verder 5 oeverlo-
pers 10 kemphanen ,4 groenpoot-
ruiters, 7 kleine pleviers, 3 bonte 
strandlopers en nog vele andere 
zwem- en waadvogels. 
Jack Govaerts 
 
29 april 2005  

marter 

kemphaan 

temminck 



191919   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief    

pers, 30 bonte strandlopers, 22 
bontbekplevier, 5 steenloper, 8 
overvl. kanoet, 1 kanoet ter plaatse, 
2 kemphaan, 2 bosruiter, 6 groen-
poot, 21 oeverloper, 24 tureluur, 
2m.+1vr. zomertaling, 2 kleine ple-
vier, etc.  
Waarnemers: J. Govaerts, J. Snij-
ders, Stijn Leestmans, Huub Don, 
Harry van Vugt (va. 12.30u). 
 
15 mei 2005 
Het is momenteel superveel door-
trek van strandlopers en dergelijke!! 
Toen ik rond 11.30 aan de Bleeke 
Heide aankwam, had ik al 2 zwarte 
sterns gemist. Het is er een constant 
aan en wegvliegen van steltlopers, 
bijna niet bij te houden!!!  
Ik ben er tot 14.30 gebleven en dit 
is het resultaat: drieteenstrandloper 
4+1, kleine strandloper 2, temmin-
cks strandloper 6, bonte strandloper 
28 +2+2, kanoet 9+1+5+15, zilver-
plevier 1, bosruiter 2, groenpoot 
3+8, tureluur 25, regenwulp 1, klei-
ne plevier 1, oeverloper 31+15 (in 
totaal zitten er 46), steenloper 5, 
kemphaan 3 en tot slot bontbek-
plevier 22+6+2+11+4. Ook nog 
boomvalk 2, zomertaling 3m, ge-
oorde futen en zo verder. 
Waarnemers: Jack Govaerts, Jos 
Snijers, Huub Don, Harry van Vugt 
en mezelf 
 
16 mei 2005  
Ik ben deze voormiddag naar de 
Bleeke Heide gegaan en om 11.15 
kwam er een visarend recht en laag 
over onze kop. Nog een aanvulling 
op jouw waarnemingen: oeverloper 
27, tureluur 15, kemphaan 2, bos-
ruiter 4, groenpoot 7, watersnip 1, 
kleine plevier 2 en het normale een-

denspul. Daarna naar Zeeland ge-
gaan, maar niks bijzonder en tot de 
vaststelling gekomen dat de Bleeke 
heide gewoon een mini zeeland is 
(met dezelfde soorten alleen het 
aantal verschilt) en dat het hier  
vééééééél rustiger is. Man, man wat 
een drukte ginder.  
Vandaag ook te weten gekomen dat 
de gebroeders Elserman gisteren-
morgen nog 6 zwarte sterns, 10 vis-
diefjes en één groep van 30 kemp-
hanen overtrekkend hadden aan de 
Bleeke Heide.  
Verder zouden er deze morgen nog 
krombekken, kanoeten, kleine,  
temmincks, bontbek en zo verder 
zitten.  
De twee lepelaars zitten er ook nog 
steeds. 
Stijn 
 
17 mei 2005  
Naast het gebruikelijke spul heb ik 
de volgende waarnemingen gedaan: 
Zondag 1 mei: 6 zwarte stern, 1 
mannetje zomertaling, 2 futen 
(soms baltsend), 6 watersnip, 1 
smient, 3 zwarte ruiter, 2 alarme-
rende en zingende kneu, 1 mannetje 
roodborsttapuit, 1 aalscholver 
Zaterdag 14 mei: 1 mannetje bruine 
kiekendief, 5 mannetje zomertaling, 
1 watersnip, 2 kleine plevier, 
1 smient, 6 knobbelzwanen, 10 
kneu, 2 mannetje roodborsttappuit, 
2 rietgans. 
Zondag 15 mei: 6 zwarte stern, 6 
knobbelzwanen, 2 rietganzen, 5 
mannetje zomertaling, verschillende 
oeverzwaluwen. 

 
19 mei 2005  
Op dinsdag 17 mei zagen we aan de 
Bleeke Heide 4 Indische ganzen, 
PRACHTIG! 
Maaike Riemslag 
 
19 mei 2005  
Maar 2 kanoeten, 1 bonte strandlo-
per, 5 bontbek, 1 groenpoot, 12 oe-
verloper, 1 kemphaan en 15 ture-
luur. En dus voor het eerste sinds 
zondag geen sterns! 
Stijn 
 
20 mei 2005  
De kleine strandloper van Glenn 
van deze morgen was weg, maar 
verder zat er nog: 3 kanoet (zijn er 
2 van vertrokken toen ik er was), 2 
kluut, 1 bonte strandloper, 33 bont-
bekken, 2 kl plevier, 7 oeverlopers, 
6 groenpoten, 1 kemphaan, maar 
liefst 43 tureluurs en ook al 67 
grutto's en er kwam ook nog een 
wijfje br kiek over. 
Stijn 
 
22 mei 2005 13:53 
Vanmiddag zag ik 2 steltkluten op 
de Bleeke Heide! 
Jacques Valkenaars 
 
22 mei 2005  
Vanmorgen 2 steltkluut en 2 zwarte 
stern op de Bleeke Heide. Aantal 
steltlopers neemt af: Kemphaan 2, 
bosruiter 2, bontbek 5, kleine ple-
vier 1, tureluur 7. Nog maar 2 ge-
oorde futen gezien. 
Harry van Vugt 
 
29 mei 2005  
2 dodaars, 6 geoorde fuut, 1 kol-
gans, 1 toendrarietgans, 4 brand-
gans, 22 canadese gans, 16 nijlgans 

kanoet 

indische gans 

bruine kiekendief 
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Frie Boon 
4 april 2005  
Gisteren op de wandeling in het 
Broek: fitis, tjiftjaf, blauwborst, 
zwartkop, tuinfluiter, rietgors en als 
klap op de vuurpijl 5 beflijsters 
plus natuurlijk de gewone vogels 
niet te vergeten.  
Een mooie wandeling en met de 
voorjaarsbloeiers erbij en het goeie 
weer hebben de wandelaars er met 
volle teugen van kunnen genieten. 
Govaerts Jack 
 
12 april 2005  
Frank Degenaar mailde vanmorgen 
dat de nachtegaal in 't Broek weer is 
gearriveerd. Het is voor het vierde 
jaar op rij dat de nachtegaal hier 
heel vroeg op exact dezelfde plaats 
aan het zingen is (= de slagboom). 
We kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat het steeds dezelfde 
vogel betreft. Wat voor, welhaast 
poëtische, gevoelens zoiets bij de 
betreffende waarnemer losmaakt 
blijkt uit het volgende citaat: 
" Vannacht is hij gearriveerd: onze 
trouwe, zoetgevooisde bewaker van 
de Broek-Valkenbergse slagboom. 
En met 12 april is hij voor mij de 
vroegst waargenomen nachte-
gaal." 
Frank Degenaar 
 
17 april 2005  
Vanmorgen op de Bleeke Heide    
o.a. 3 mannetjes zomertaling, wa-
tersnip, gele kwik, baltsende geoor-
de futen. In 't Broek is de 2e nachte-
gaal gearriveerd. Er zijn verder 
meldingen van opvallend veel zin-
gende boompiepers en baltsende 
watersnippen. 
Johan Schaerlaeckens 
 
21 april 2005  
Vanmorgen op het Broek bij de 
draaideur een tuinfluiter. In Elsak-
kerpaadje roodborsttapuit 
Frank 
 
29 april 2005  
Vanmorgen in het Broek 5 nachte-
galen, rietgors en kleine karekiet 

(waarvan 5 juv.), 52 bergeend (22 
ad.+ 3, 7, 9 en 11 juv.), 2 casarca, 9 
krakeend, 9 slobeend, 1 smient, 4 
kuifeend, 1 scholekster, 1 steltkluut, 
6 bontbekplevier, 1 kleine plevier, 
30 grutto, 2 kemphaan, 10 tureluur, 
1 kleine strandloper en 5 kleine 
mantelmeeuw. 
John Frijters   
 
Chaam 
20 april 2005  
Afgelopen zondagmiddag 17 april 
het eerste oranjetipje in mijn tuin, 
blijkbaar aangelokt door de bloeien-
de judaspenningen.  
Dinsdagavond vloog er een roepen-
de kerkuil over. 
John 
 
25 april 2005  
Op het Putven zaten alleen enkele 
kuifeenden en meerkoeten. Ook de 
soepganzen zitten tegenwoordig 
weer bij het Putven. Op het onder-
gelopen weiland langs de huisdreef 
zaten meerkoeten, 4 dodaarsjes, 1 
mannetje wintertaling, 1 koppel 
slobeenden, 2 blauwe reigers, diver-
se kuif- en wilde eenden. 
Ook nog vlug even gekeken bij het 
ven langs dat ligt tussen het fietspad 
en de Maastrichtsebaan. Daar zag ik 
1 dodaarsje en 1 blauwe reiger. 
Will Woestenberg 
 
Galder 
12 mei 2005  
Er zat vanmorgen een Koningin-
nepage bij ons in de tuin op een ou-
derwetse flierenplant om 10.45 uur. 
Zeer goed waarneembaar op 10 cm. 
Een mooie vlinder. 
Jacques Mathijssen 

 
Gilze 
25 april 2005 
Een vreemd tafereel gezien langs de 
Herdersweg: twee buizerds zaten 
laag in een struik, (wat zoeken die 
daar?) maar er bleek ook een eek-
hoorn in de struik te zitten. 
In de Hoge Aard (tussen Ulven-
houtsbos en de weg naar Tilburg) 
zat zo waar ook nog een grutto. 
Harry 
 
Halse Beemden 
1 mei 2005  
Vandaag 1 mei bij de Halse beem-
den een mannetje en een vrouwtje 
bosbeekjuffer gezien. Verder daar 
nog twee tapuiten, zingende nachte-
galen, koekoek en zomertortel. Nog 
geen wielewaal. 
Henk van Laarhoven 
 
Het Broek 
16 maart 2005 
Vandaag: Mannetje roodborsttapuit 
langs zandweg parallel aan Hei-
straat ter hoogte van Langven en 
nog eens 2 mannetjes roodborstta-

puiten in 't Broek. In 't Broek verder 
een citroentje en een kleine vos!!! 
Tjiftjaf wel gezien maar niet ge-
hoord.  
Johan Schaerlaeckens 
 
18 maart 2005  
Vanmiddag was ik in het Broek en 
hoorde ik voor het eerst dit jaar de 
tjiftjaf fluiten in de buurt van de 
slagboom waar de nachtegaal altijd 
zit. Verder zat er natuurlijk van al-
les maar de roodborsttapuiten heb 
ik niet gezien. Wel ook nog 5 win-
tertalingen en graspiepers. 

bontbekplevier juv        Foto: Pim Wolf 

kleine vos 
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(daarnaast uiteraard het gewone 
spul) 
Vanmiddag boven de Staatsbossen 
een roepende grutto en boven het 
dorp een groep van 5 roepende 
grutto's 
Frank 
 
21 mei 2005  
Vanmorgen was ik in het Broek. 
Het was al weer even geleden. Ge-
lukkig was de koekoek er weer. 
Verder de spotvogel, kleine kare-
kieten, bosrietzanger nachtegalen, 
fazanten. De rietgors is denk ik een 

blijvertje dit jaar. De spotvogel was 
er ook weer. Het was prachtig in het 
broek om half acht in de morgen. 
Frie Boon 
 
28 mei 2005  
Vanmorgen in 't Broek veel zingen-
de bosrietzangers en kleine karekie-
ten (minstens 4). De grauwe klau-
wier is helaas toch nog een late 
trekker want noch gisterenavond, 
noch vanmorgen aanwezig. Verder 
nog wespendief (gehavende staart), 
een laat oranjetipje, bosbeekjuffers. 
We mogen uitgaan van 5 vaste 
zangposten van de nachtegaal. Bo-
ven de bebouwde kom van Chaam 
gisteren een jagende boomvalk. 
Wil lW., Frank D., Johan 
 
Klokkenberg 
15 april 2005  
J.l. woensdag en donderdag zingen-
de gekraagde roodstaart boven mijn 
klaslokaal (Klokkenberg). Verder 
tientallen kievitsnesten op één    
maïsakker zdl Bleeke Heide (info 
weidevogelgroep). 
Johan Schaerlaeckens 

 
Regte Heide 
13 maart 2005  
Ondanks een gure wind gisteren 
toch zingende boomleeuwerik en 
enkele zingende veldleeuweriken 
op de Regte Heide.  
Frank, Will, Wim, Hans, Johan 
 
20 maart 2005  
Vandaag zijn we met de vogelwerk-
groep naar de Regte Heide geweest 
We hebben veel gezien. o.a. Rood-
borsttapuit, graspieper, zingende 
leeuweriken, Tjiftjaf zingend, 2 a 3 
rietgorzen, putters, krakeend nijl-
gans, Canadese gans, grutto’s, wul-
pen en kieviten, spechten, water-
snip. Daarna zijn we de omgeving 
gaan afzoeken naar de geelgors. Op 
de Schootjesbaan zat de eerste te 
zingen en hij was prachtig op kleur. 
De volgende hebben we gevonden 
op de Lammerweg ook zingend. 
Verder natuurlijk bij de Herders-
weg. Ter afsluiting nog even naar 
het gasstation, want daar is het al-
tijd prijs. Daar zaten er twee. Ver-
der zat daar ook weer de zwarte 
roodstaart en ook daar hing de leeu-
werik hoog in de lucht. Een gewel-
dige dag dus. Wat mij opvalt, is dat 
de putter flink in aantal toeneemt 
want ik heb er al veel gezien dit 
jaar. Ook in de dorpskern van Bavel 
zijn ze tegenwoordig altijd aanwe-
zig. Vandaag dus ook putters op de 
Regte Heide. Op de Regte Heide 
heb ik overigens geen geelgors ge-
zien. 
Vogelwerkgroep 
 
Wortel Kolonie 
23 april 2005 
Vanochtend (10.40) een overtrek-
kende zwarte wouw in Wortel-
Kolonie. Hij bleef ongeveer 10 mi-
nuten boven moeras rondcirkelen 
en trok daarna verder in noordelijke 
richting. 
Erik Rijnen 
 
Zwart Water 
Vandaag boven het Zwart Water 
een juv vrouwtje steppekiekendief 

gezien op trek richting Noord. De 
opvallende koptekening (donkere 
ring en lichte nekring vielen onmid-
dellijk op ). De vogel leek me ech-
ter meer zandkleurig op de onder-
zijde en was zeker ongestreept, dit 
was goed te zien. Vloog ongeveer 
twintig meter hoog denk ik en pal 
in noordelijke richting, de vogel 
was zeer slank. Verder aan de laguit 
veel steltlopers, 5 bontbekken, 3 
noordse gele kwikken, 9 groenpo-
ten, 13 tureluurs, 1 zilverplevier, 1 
kanoet in zomerkleed, 2 kleine 
strandlopers, 5 oeverlopers, 7 bos-

ruiters, 4 kleine plevieren en 1 
strandloper spec. Gisteren nog een 
kanoet en een kluut op de 7 ha te-
gen het Zwart Water en opvallend 
veel alarmerende grutto's. Een der-
de watersnipbiotoop met een balt-
send mannetje en een roepend 
vrouwtje werd zondag ook gevon-
den. Er zijn nog verrassingen in het 
leven. Juist nog een telefoontje ont-
vangen dat er een ooievaar op het 
dak van het St Victor zit. 
Marc 
 

Guus Degenaar 
 
 

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. 

kleine karekiet 

rietgors 
Foto: Rene Weenink 
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E en successtory. Zo kun je de 
geschiedenis van Birdpix.nl 

wel omschrijven. Inmiddels plaat-
sen dagelijks tientallen natuurfo-
tografen hun opnames op de site, 
die vandaag de dag gebruikt wordt 
om je natuurfoto’s te plaatsen en 
te bekijken. Over dat laatste ge-
sproken: inmiddels is het eerste 
fotojaarboek van Birdpix uit, het 
beste van 2004 op een  rijtje.  
 
Begin 
“Het begon allemaal ongeveer 
twee jaar geleden,” vertelt oprich-
ter Daan Schoonhoven. “Ik wilde 
graag mijn digitale vogelfoto’s 

wijzen die Birdpix tot een succes 
maken. “Wat de site populair 
maakt is dat er vele tientallen foto -
s per dag op verschijnen.  
Een team van gemotiveerde mode-
rators waarborgt de kwaliteit. Elke 
foto die wordt aangeboden, keuren 
zij.”  
 
Doel 
“Deze vogelcommunity heeft di-
verse doelen,” vertelt Schoonho-
ven. “Wij willen fotografen de 
kans geven om hun foto’s aan een 
breed publiek te tonen.  
Daarnaast kunnen we zo het plezier 
in onze hobby delen.” Ook dient de 

kwijt op een eigen site. Toen ik aan 
mijn broer Jan Willem – een uitste-
kende websitebouwer - vroeg of hij 
dat wilde doen, reageerde hij: Wie 
komt er nu op zo’n site? Je moet er 
een forum van maken!”  
Juist dát bleek de succesformule, 
vertelt Schoonhoven. “Bovendien 
is Birdpix heel efficiënt gemaakt. 
Zo is er geen overbodige opmaak 
en is het forum volledig geïnte-
greerd. Vooral dat laatste maakt de 
site zo aantrekkelijk. Het is denk ik 
de sleutel voor het succes ge-
weest.” 
Volgens de Hilversumse grondleg-
ger zijn er meer factoren aan te 

Birdpix.nl:  
de website voor vogelfotografen 

velduil (Asio flammeus) 
foto: Chris van Rijswijk 
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kopen. “Daar staan de zeventig 
beste foto’s van 2004 in,” laat 
Schoonhoven weten. “Echt een 
aanrader. Schitterende vogelfoto’s, 
bijna allemaal gemaakt in Neder-
land en België. Zo kan men genie-
ten van fraaie platen van haakbek, 
Ross’ meeuw, zwarte zeekoet, 
Noordse pijlstormvogel en bladko-
ning. Maar ook de meer gewone 
vogels komen aan bod”. 
 
“Tot slot: ik had nooit verwacht dat 
de site zo’n succes zou worden. 
Het is zó specialistisch en toch zijn 
er duizenden mensen geïnteres-
seerd. Zonder hen zou Birdpix 
nooit geworden zijn, wat het nu is: 
hét internetadres om je natuurpla-
ten op te plaatsen.”  

 
Hans Bossenbroek 

 
 
 

Foto’s bij dit artikel: www.birdpix.nl  

tevreden over Birdpix. Navraag bij 
fotografen leert dat zij eveneens in 
hun nopjes zijn. De Terschellingse 
vogelfotograaf Arie Ouwerkerk, 
vorig jaar winnaar van de vogelfo-
tocompetitie, plaatste tot nu toe bij-
na tweehonderd foto’s. “Ik plaats 
nu regelmatig foto's, dat komt om-
dat ik momenteel ook veel foto's 
maak. Over een poosje krijg ik 
waarschijnlijk minder tijd en zullen 
mijn bijdragen minder frequent 
worden. Maar ik blijf insturen.” 
Alles ziet er zeer professioneel uit, 
is zeer gebruiksvriendelijk en er 
worden dagelijks nieuwe foto's ge-
plaatst. Het is in korte tijd dé site 
geworden waarop je allerlei vogel-
foto's kunt zien die anders alleen 
maar op allerlei computers of dia-
dozen zouden staan 'wegstoffen'.” 
  
Topfoto’s 
Wie eens echt goed kennis wil ma-
ken met Birdpix moet eigenlijk ge-
woon het net van de pers gerolde 
fotojaarboek van 2004 ‘Birdpix.nl’ 

site volgens de oprichter om kennis 
over natuurfotografie te delen. “Zo 
proberen we het niveau naar een 
hoger plan te brengen.” 
“Birdpix wil ook de schoonheid en 
veelkleurigheid van de natuur laten 
zien. Als bezoekers daarvan onder 
de indruk komen, vormt dat dé ba-
sis voor natuurbescherming. 
 
Bekende namen  
Het fotograferende publiek van 
Birdpix bestaat uit diverse gere-
nommeerde fotografen. “Bekende 
namen als Hans Gebuis, Jan Smit, 
Ran Schols, Chris van Rijswijk, 
Martijn de Jonge en Chris Schenk 
plaatsten op Birdpix hun schitte-
rende foto’s,” zegt Schoonhoven 
trots. “Dat geeft goed aan dat de 
site een platform is voor iedere na-
tuurfotograaf. Iedereen is welkom. 
Juist ook de niet-fotografen zijn 
welkom”. 
 
Professioneel  
Niet alleen Schoonhoven zelf is dik 

paartje roodborsttapuiten (Saxicola torquata) 
foto: Arie Ouwerkerk 
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I eder voorjaar gaan onze blik-
ken regelmatig richting uilen-

kast. 
Zou de bosuil ook dit jaar onze 
achtertuin goed genoeg vinden om 
er zijn nest te beginnen? 
We horen ze ‘s avonds regelmatig 
roepen. 
 
Vermoeden 
En ja, begin maart zien we het 
vrouwtje in de opening van de ui-
lenkast (foto 1). 
We hadden al een vermoeden, een 
koppeltje duiven dat ook interesse 
had in deze plek vloog niet meer de 
kast in. 
Geweldig, het is weer feest. De kij-
ker wordt klaargezet zodat iedere 
beweging nauwkeurig gevolgd kan 
worden. Zo af en toe zien we over-
dag het vrouwtje voor de opening 
van de kast zitten, ze zit zich te 
koesteren in het voorjaarszonnetje. 
 
Het eerste jong 
Half april zien we vroeg in de 
avond wat grijs witte veertjes boven 
de rand van het gat, het eerste jong 

Het vrouwtje zien we nu steeds va-
ker, ze zit nog steeds overdag op 
het nest. Zo gauw het begint te 
schemeren verlaat ze de kast om te 
gaan jagen, al snel komt ze terug 
met iets in haar bek, wat ze in de 
opening van de kast haar hongerige 
jongen aanbiedt om meteen daarna 
weer uit te vliegen. De jongen ver-
dringen elkaar voor de opening en 
doen moeite om in het gat te komen 
zitten. En ja, daar zit de eerste dan, 
het is geweldig om te zien, ze be-
weegt haar kop (foto 2) op en neer 
en rekt zich gevaarlijk ver uit, klap-
pert met de vleugels en valt achter-
over terug in de kast.. Het is 20 
april, de jongen zijn nu regelmatig 
te zien. Ik weet niet wie nou wie in 
de gaten houdt wij hen of zij ons. 
Soms zitten er twee samen in de 
opening. Als ik naar buiten loop 
blijven ze stil zitten tot ik te dicht 
bij kom, dan verdwijnen ze in de 
kast. 
 
Zondagmorgen 24 april 6.45 uur 

is gezien. Nu duurt het niet lang 
meer of we zien een paar grote ogen 
boven de opening van de kast onze 
kant uitkijken, het is een echt uils-
kuiken met die donsveertjes.  

Jonge bosuilen 

1 

2 
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richting bos, na een minuut of tien 
komt het vrouwtje aanvliegen Ze 
heeft een muis in haar bek die ze 
het jong aanbiedt, die hem snel naar 
binnen schrokt. Het jong vliegt het 
bos in en al snel is het te donker om 
nog iets te zien. 
 
Ook de anderen verlaten het nest 
De volgende avond verlaat nummer 
twee het nest. Het jong hangt met 
haar vleugels in een boom onder de 
kast, nummer drie kijkt vanuit de 
opening nieuwsgierig naar het ge-
stuntel van broer of zus. 
Drie jonge uilen dus. Na twee da-
gen heeft ook het derde jong de kast 
verlaten. 
Jammer, een jaar wachten tot de 
voorstelling weer begint. ‘s Avonds 
horen we de jonge uilen roepen, ze 
blijven nog wel een tijdje in de 
buurt (foto 4). 
De uilenkast wordt meteen door de 
duiven in gebruik genomen.  
Toch niet voor niks gewacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonnie Cornelissen 
Foto’s: Henk & Tonnie Cornelissen 

Dat oude hondje van ons moet no-
dig. Ik loop met haar naar buiten en 
meteen valt het me op dat de vogels 
achter in de tuin flink tekeer gaan, 
er is paniek. In een klein boompje 
zit een jonge bosuil, snel naar bin-
nen om een fototoestel te pakken, 
mijn model zit geduldig te wachten, 
en laat zich van alle kanten fotogra-
feren. Dan weer terug naar bed, het 
is tenslotte zondagmorgen. Om een 
uur of tien zitten we buiten aan de 
koffie, Henk heeft intussen gehoord 
wat hij die morgen gemist heeft. 
Plotseling springt hij op en roept: 
“daar zit hij!” en ja onder het afdak 
op de raampjes van de bijenkast zit 
het jong en leunt tegen een balk aan 
(foto 3). We bekijken het van een 
afstandje en zien dat ze gaat liggen, 
een vreemd gezicht. Henk trekt een 
paar werkhandschoenen aan en pakt 
het uiltje. Meteen zit het rechtop, er 
is dus blijkbaar niks aan de hand. 
De rest van de dag ligt of zit ze wat 
te dommelen. Het wordt avond en 
ze begint actief te worden, verlaat 
het plekje onder het afdak en vliegt 
naar de grond. Echt vliegen gaat 
nog niet, de grote vleugels zijn nog 

onhandig en blijven geregeld ergens 
achter hangen. Van de grond vliegt 
ze naar het terras en zit voor de 
tuindeuren. Dan vliegt ze op het dak 
van het houthok, schuifelt daar wat 

4 

3 
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de vereniging . 
Op de zonovergoten zater-
dagochtend worden wij in 
een aangenaam Belgisch 
accent welkom geheten 
door Mark Smets. Mark 
wordt bijgestaan door Jan 
waarvan ik de achternaam 
niet meer weet. 
 
Ezels als maaimachines 
De excursie begint bij het 
oude ven ‘Zwart Water’ 
genaamd. Hieraan ontleent het ge-
bied zijn naam. Al snel wordt een 
jodelende Wulp gesignaleerd. Met 
zo’n onthaal kan de dag eigenlijk al 
niet meer kapot. Helaas moeten we 
dit ven vanaf de openbare weg be-
kijken. Doordat het broedseizoen al 
is gestart mogen we het terrein niet 
in.  
Deze kleine teleurstelling wordt 
ruimschoots gecompenseerd door 
de overvloed aan vogels bij de vol-
gende stop. Deze stop geeft uitzicht 
op een open ven omzoomd door een 
kleinschalig weidelandschap. Mark 
wilde een boeiend verhaal afsteken 
over het beheer van deze weilan-
den, maar kon de aandacht niet win-
nen van al de Kievieten, Grutto’s, 

O p een stralende zaterdag och-
tend verzamelen leden van 

de vereniging ‘Mark en Leij’ en 
leden van de weidevogelgroep 
‘Alphen-Chaam-Gilze’ op het 
marktplein in Chaam voor een ex-
cursie naar het ‘Zwart water’.  
 
Aan mij is verzocht om een verslag-
je te schrijven over deze excursie. 
Voordat u mij gaat betrappen op 
onvolkomenheden in dit verslag wil 
ik mij verontschuldigen voor de be-
perkte weergave van voorkomende 
soorten en varianten. Deze nederige 
verslaggever is pas na afloop van de 
excursie verzocht om een verslag te 
schrijven. Ik heb geen nauwkeurige 
aantekeningen gemaakt van feiten 
en waarneming. Wat u leest is een 
weergave van wat ik heb gehoord 
en onthouden. 
 
Gevarieerd gebied 
Het veelbelovende gebied ‘Het 
zwart water’ ligt tussen Baarle Nas-
sau en Turnhout. Het is een gevari-
eerd gebied en bestaat uit een oud 
ven, een plas/dras gebied, een heide 
en open weiland. Vanuit ecologisch 
oogpunt is het een geïsoleerd ge-
bied. Het beheer is in handen van 

Wulpen, Tureluurs(’s), Nijl ganzen 
en Bergeenden. Maar ja, dat kan 
ook bijna niet anders met zo’n 
groep weidevogelbeschermers. 
Nadat de vogels uitgebreid bekeken 
waren, heeft Mark toch de aandacht 
terug kunnen winnen. Van hem ver-
nemen we dat de diverse weilandjes 
op verschillende manier beheerd 
worden. Zo is er een weiland bijna 
tot op de minerale bodem afgegra-
ven. Door de lagere ligging en de 
vernatting zijn er (pioniers)planten 
als zonnedauw, moerashertshooi, 
moeraswolfsklauw en diverse bie-
zen soorten teruggekomen (ik heb 
niet alle soorten onthouden).  
De weilanden rond het ven worden 
uit kostenoverweging niet gemaaid. 
In het voorjaar worden ezels ingezet 
om het gras kort te houden. Ezels 
zijn rustige dieren en zeer geschikt 
voor deze taak. Om verliezen van 
nesten te beperken, worden maar 
zeer weinig dieren per hectare inge-
zet. Na het broedseizoen wordt de 
begrazingsdruk zeer sterk opge-
voerd. De weilanden gaan volledig 
kaalgevreten de winter in om de vo-
gels in het voorjaar weer de ruimte 
te geven.  
We vervolgen onze weg over een 
breed boerenpad. Hier valt direct de 
invloed van boerenactiviteiten op. 
Het natuurbesef in België verkeert 
nog in een pril stadium en boeren 
zijn zich nog niet volledig bewust 
van hun invloed op de omgeving. 

Terugblik: excursie “Zwart Water” 

Foto: Marianne Dumont 

gentiaanblaauwtje 
Foto: Hubert Lehaen 
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Het was een leerzame excursie in 
het zeer waardevol gebied ‘Zwart 
water’. 
Ik denk dat het zonnetje ook erg 
heeft bijgedragen aan het succes. 
 
Mocht ik een en ander niet geheel 
juist hebben weergegeven, dan bij 
voorbaat mijn excuses. 
 

Berry Staps 
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en kraaien en worden bijna van de 
sokken gereden door een grote stof-
wolk achterlatende, giertank. 
Op het eind van de excursie worden 
we nog getrakteerd op een grote 
groep overvliegende Regenwulpen. 
 
Onze lovende woorden over de ge-
weldige resultaten van de vereni-
ging Natuurpunt worden door Mark 
bescheiden geaccepteerd. Dat hij 
erg trots is op het resultaat wordt 
duidelijk als hij heel even de verge-
lijking maakt met de riante situatie 
op het gebied van natuurbescher-
ming in Nederland. 
 
Op het terras van de uitspanning 
‘Zwart Water’ wordt de excursie 
afgesloten.  

Er zijn diepe sloten met steile wan-
den waar pullen niet uit kunnen als 
ze erin geraken. Ook de nachtelijke 
activiteiten van loonwerkers wordt 
niet gewaardeerd door de natuur-
vrienden. De invasie van Neder-
landse boeren met veel efficiëntere 
werkmethoden resulteren in schaal-
vergroting en egalisering van perce-
len. Zelfs hele vennen worden ge-
dempt.  
Op deze ‘ruilverkavelings’ percelen 
zien we wel een grote groep regen-
wulpen. Deze zijn op trek naar 
noordelijke oorden. 
 
Mensenwerk 
In het aangrenzende bosgebied is 
een proefterrein ingericht door de 
universiteit van Leuven. Het proef-
terrein is een grasveld waar de Gro-
te Ratelaar voorkomt. Hier wordt 
onderzoek verricht naar de invloed 
van de grote ratelaar op de groei 
van gras. Of het ook een onderdeel 
is van de proef is niet duidelijk, 
maar op dit proefterrein wordt re-
gelmatig een Beflijster gezien. He-
laas vandaag niet. De route wordt 
vervolgd door een heidegebied. Dit 
oorspronkelijke bosgebied is geheel 
met de hand ontgonnen. De namen 
van de noeste arbeiders zijn me ont-
schoten, maar ze verdienen een diep 
respect voor dit huzarenstuk. We 
horen of zien onder andere de bonte 
vliegenvanger, Roodborsttapuit, 
Boomleeuwerik, Boompieper en 
gekraagde roodstaart. In de jonge 
heide komt het duivelsnaaigaren 
voor. Deze parasiteert op de jonge 
heide.  
Toch goed om 
te zien hoe 
veerkrachtig de 
natuur is, als 
ten minste de 
g e l e g e n h e i d 
geboden wordt 
om op te veren. 
 
In het open 
weide land-
schap zien we 
nog een buizerd 

Ezels als maaimachines 
Foto: Marianne Dumont 

 

foto:  
www.natuurpunt.be Ven “Zwart Water”  
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O p zondag 3 april. is onder 
goede weersomstandigheden 

een groep van ongeveer twintig le-
den afgereisd naar het natuurre-
servaat “de Maatjes”,  gelegen in 
het Belgisch-Nederlandse grensge-
bied tussen Achtmaal en Kalmt-
hout. 
 
Dit gebied van Staatsbosbeheer is 
weliswaar bescheiden van omvang, 
maar door de afwisseling  van riet-
landen, broekbosjes en natte wei-
landen zeer interessant, met name  
door zijn  gevarieerde flora. 

(Vervolg op pagina 29) 

Terugblik:       
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Maar ook voor de vogelaar is veel 
te beleven. Vooral roofvogels lieten 
zich  goed bekijken: een koppel 
bruine kiekendieven, havik, buizerd  
en torenvalk. De zangvogels  lieten  
vooral van zich horen. Bosrietzan-
ger en rietgors bijvoorbeeld, maar 
ook de blauwborst. Een enkeling 
had het voorrecht om de blauwborst 
in de kijker te krijgen. De weidevo-
gels en met name de grutto hebben 
het moeilijk in dit gebied. Hopelijk 
brengt uitbreiding van het natuurge-
bied aan Belgische zijde ook voor 
deze vogels meer kansen. 
Pierre Adriaensen, die deze excur-
sie organiseerde, bleek goed op de 
hoogte en wist door zijn toelichting 
en enthousiasme deze ochtend tot 
een succes te maken. 
 
 

Jacques Valkenaars 
Foto’s: Ghislaine Mermans 

excursie “de Maatjes” 
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tot taak hun eigen cellen schoon te 
maken. Dit met het oog op de vol-
gende lichting eitjes. Daarop volgt 
het corvee van larven voeren met 
voedsel wat door andere is binnen-
gevlogen. Door dit voeren wordt 
een speciale klier geactiveerd die 
sappen begint te produceren ten be-

hoeve van de allerjongste larven. 
Na twaalf dagen worden de jonge 
werksters gepromoveerd tot werk-
ster-met-wasklieren. Hun taak is 
van dat moment het bouwen van ra-
ten, van broed- en voorraadcellen 
en het repareren van gehavende de-
len. Wanneer de wasklieren zijn uit-
gewerkt moet ons manusje van alles 
erop uit. Vanaf nu zullen ze nectar 
en stuifmeel moeten zoeken. Mis-
schien hebben darren het dan nog 
niet zo slecht. Weliswaar lopen ze 
hun hele leven maar wat verloren 
rond temidden van het bedrijvige 
bijenvolk en moeten ze om voedsel 
bedelen, maar ja, werkster zijn is 
ook jezelf maar een leven lang af-
tobben.  
 

Dick J. C. Klees 

taak volbracht en worden afge-
dankt. Spoedig komen ze om. Daar-
na kan de bijen "bomvrouw" aan 
haar eigenlijke werk beginnen: ze 
zet het door de werksters aangereik-
te voedsel om in eitjes en deze ei-
tjes legt ze in kraakheldere schoon-
gepoetste raten, waar ze na drie da-
gen uitkomen. In deze fase is de 
kleine bij een klein wit wormpje dat 
totaal niet lijkt op wat het moet 
worden. Zijn tantes, de werksters, 
weten daar wel raad op: eten en nog 
eens eten. Zo sterken ze in zes da-
gen tijd aan tot zo'n vijfhonderd 
maal het geboortegewicht. Daarna 
moet de vette witte worm zelf aan 
de slag. Zijn zeshoekige babyka-
mertje wordt discreet afgedekt met 
een poreus dekseltje van was en 
daaronder ontpopt de worm zich in 
twaalf dagen tot een heuse bij. Dan 
is het moment van de tweede ge-
boorte daar. Geholpen door werk-
sters maakt de bij het dekseltje open 
en, net zoals op de foto, kruipt het 
voor het eerst van zijn leven uit de 
raat. Een comfortabele peutertijd is 
er niet bij - voor de nieuwelingen is 
er al meteen werk aan de winkel.  
 
Een goed geoliede machine 
Het bijenvolk is goed georgani-
seerd. Zo krijgen de werksters naar-
mate hun leven vordert telkens een 
ander karwei toebedeeld. Dit in te-
genstelling tot de darren. De darren 
namelijk doen niets - die lopen hun 
hele leven alleen maar voortdurend 
in de weg. De pasgeborenen hebben 

I n de bijenmaatschappij is de 
emancipatie tot in het extreme 

doorgevoerd. De maatschappij der 
bijen is een vrouwenmaatschappij. 
De mannen tellen absoluut niet 
mee. Tenzij de koningin bevrucht 
moet worden en dat gebeurt maar 
weinig. 
 
Bruidsvlucht 
In de winterperiode staan de activi-
teiten van de bijen op een laag pitje. 
De ware werkkoorts breekt pas uit 
als het voorjaar in aantocht is. Dan 
moet het bijenvolk weer op sterkte 
worden gebracht. Dit is de taak van 
de koningin - de enige bijenvrouw 
die eieren legt. In februari produ-
ceert ze voorzichtig een enkel ei, 
maar al spoedig loopt de aanmaak 
op tot zo'n 1500 à 2000 eitjes per 
dag. Inmiddels is het dan wel mei. 
Een keer in haar leven slechts is het 
echt feest. Dan maakt ze haar 
bruidsvlucht en bedrijft de liefde. 

Dat is tevens de enige keer dat de 
mannen, de darren dus, zich in de 
gunst van de damesbijen weten. De 
bevruchting immers is hun taak. 
Het zaad wordt door de koningin in 
speciale zakjes opgeslagen. Dat is 
voldoende om de rest van haar le-
ven bevruchte eieren te kunnen leg-
gen.  
 
Tweede geboorte 
Als de kersverse koningin bevrucht 
en wel naar de bijenkast terugkeert 
of zelf een eigen rijk sticht, blijven 
de darren achter. Zij hebben hun 

 
 
 
 
 
 
 

Door dit voeren wordt 
een speciale klier geac-
tiveerd die sappen be-
gint te produceren ten 
behoeve van de aller-

jongste larven 

    koningin   werkster     dar 

darren 

BIJ 

doplarve 
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H et gaat goed met de Neder-
landse sloten. Na het diep-

tepunt in de jaren zeventig zit de 
300.000 kilometer sloot in het land 
weer vol leven. Dat geldt ook voor 
meren, plassen en andere zoetwa-
tergangen. 
 
Dat schrijven de biologen M. 
Scheffer en J. Cuppen van de Wa-
geningen Universiteit in hun veld-
gids Vijver, sloot en plas, die vol-
gende week vrijdag verschijnt. De 
gids bevat beschrijvingen en tal van 
platen van allerlei dier- en planten-
soorten, die weer volop voorkomen 
in het Nederlandse zoete water. 
Ranke juffers, mosdiertjes, water-
gentianen en knoflookpadden zijn 
maar enkele van de beschreven 
soorten.  
Volgens de biologen is er duidelijk 
sprake van herstel, nadat het 
rivierwater in de jaren zeventig bij-
na geen klein leven meer bevatte. 
 

Fosfaten zijn nu bijna uit de water-
bodems weggespoeld. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat het wegvan-
gen van een overschot aan vissen 
uit meren voor veel betere water-
kwaliteit zorgt. 
Dergelijke milieumaatregelen wer-
pen zoveel vruchten af, dat de Wa-
geningse wetenschappers het tijd 
vonden een nieuwe veldgids te ma-
ken. De gids is opgezet in de trant 
van de bekende boeken van Jac. P. 
Thijsse. Behalve een beschrijving 
van talloze dier- en plantensoorten 
bevat de nieuwe gids ook 
informatie over ecosystemen en het 
evenwicht daarin. 
De auteurs presenteren de veldgids 
tijdens een zogenoemde schepnet-
expeditie met Wageningse basis-
schoolleerlingen naar de vijvers in 
de botanische tuin in die plaats. De 
kinderen krijgen daar tevens uitleg 
over het aanleggen en onderhouden 
van een slootaquarium. 

 
 

Bron: NU.NL 

I n bezoekerscentrum De 
Kraaijenberg te Bergen op 

Zoom is tot en met 18 september 
2005 een wisseltentoonstelling te 
zien over fortificaties, linies en 
stellingen rond het jaar 1750. 
 
Voor deze zogenaamde Waterlinie 
gebruikte onze voorouders moeras-
rijk gebied als verdedigingsmiddel. 
Zij maakten in het landschap wal-
len, torens, muren en kleine vestin-
gen. In de loop van de tijd werden 
deze verdedigingswerken verbeterd 
met nieuwe vindingen en groeide 
uit tot forse bastions. Op ingenieuze 

wijze was men in staat bij dreigend 
gevaar de omgeving in korte tijd 
onder water te zetten. Met foto’s, 
kaarten en instructieve tekeningen 
wordt u duidelijk gemaakt hoe De 
Waterlinie destijds functioneerde. 
Bovendien kunt u in de tentoonstel-
ling zien wat er allemaal in de toe-
komst gaat gebeuren om deze reeks 
van verdedigingswerken en over-
stromingsgebieden te behouden en 
te ontwikkelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: www.brabantslandschap.nl 

Sloten weer vol 
bloedzuigers, ranke juffers 

en platwormen    

Tentoon- 
stelling 

over  
de Waterlinie 

    

    

    

    

    

    

    

    

De Kraaijenberg,  
Fianestraat 17  

Bergen op Zoom 
Open op woensdagen  
van 12.00 - 16.00 uur  

en op zondagen  
van 12.00 – 16.00 uur. 

Toegang is gratis 
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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. 
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secretaris:                                 John van Raak, Chaam 
penningmeester:                      Wil Degenaar, Chaam 
secretariaat:                             Postbus 24, 4860 AA, Chaam 
                                                  Ravenbos 3, 4861 EG, Chaam 
                                                  tel. 06 30335917 
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