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Project nestgelegenheid
krijgt vervolg

N

atuurvereniging Mark en Leij is een unieke vereniging, maar dat weten we natuurlijk allemaal al lang. Ook bij Rabobank “De Zuidelijke
Baronie” zijn ze blijkbaar die mening toegedaan. De bank heeft besloten om
het ‘wereldidee nestgelegenheid’, dat is ontstaan in het najaar van 2000, opnieuw financieel te ondersteunen. Uniek omdat alle ingediende projecten in
het kader van ‘wereldidee’ slechts éénmalig voor financiële steun in aanmerking komen. Voor het project nestgelegenheid heeft de bank een uitzondering gemaakt door opnieuw geld vrij te maken voor dit project. Rayonmanager Hans Leusing, bij de bank de nieuwe verantwoordelijke man voor het
wereldidee, heeft al wel duidelijk gemaakt dat dit de laatste keer is.
Twe ele dig doel
Het nieuwe project nestgelegenheid is eigenlijk een volledige voortzetting van
het in de nieuwsbrief van 2001 gepubliceerde plan. De toen geformuleerde
probleemstelling is nog steeds de reden om door te gaan met het project. Door
verschillende oorzaken, zoals de sloop van oude gebouwen en stallen, de aanleg van infrastructuur en het eenvormiger worden van het buitengebied, staat
de biodiversiteit onder grote druk. Het leefgebied wordt kleiner en geschikte
nestplaatsen worden alsmaar schaarser. Het nestgelegenheid project heeft nog
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Natuuragenda
oktobe r
2, zo 9.30 Wandelen Chaam
9. zo 9.30 Wandelen Baarle
28, vr 20.00 Jaarvergadering.
28, vr 21.00 Lezing: “ Mans de
Jong bezoekt Mark en
Leij”.
29, za 9.00 Werkdag in de natuur
30, zo 9.30 Wandelen vogelwerkgroep
novembe r
6, zo 9.30 Wandelen Chaam
13, zo 9.30 Wandelen Baarle
18, vr 20.00 Lezing: Achilles
Cools ‘Kauwkes’
26, za 9.00 Werkdag in de natuur
27, zo 9.30 Wandelen vogelwergroep
de cembe r
4, zo 9.30 Wandelen Chaam
11, zo 9.30 Wandelen Baarle
16, vr 20.00 Lezing: “Gambia”
januari
8, zo 9.30 Wandelen Chaam
13, vr 20.00 Nieuwjaarsbijeenkomst met traditioneel
de quiz
28, za 9.00 Werkdag in de natuur
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steeds het primaire doel om
een
helpende
hand te bieden
middels het aanbieden van nieuwe nestgelegenh e den
en /o f
woonplekken om de diversiteit aan
soorten zo veel mogelijk te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
Zo worden, op verzoek, nog steeds
gratis nestkastjes gehangen bij
scholen, bejaardenhuizen, zelfstandig wonende bejaarden en minder
mobiele en gehandicapte mensen in
ons werkgebied. De overige burgers
kunnen nog steeds, tegen minimale
kosten, nestkastjes kopen in de
Mark en Leij winkel of bij Will
W o e st e n be r g ( te le f oo n 01 3
5082128). Al deze nestkastjes zullen worden gemaakt door dagcentrum Marwijn in Baarle-Nassau.
Marwijn is een dagactiviteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten en is onderdeel van de stichting Amarant. Voor Rabobank “ De
Zuidelijke Baronie” was dit één van
de voorwaarden om door te gaan
met het wereldidee nestgelegenheid. Maar ook zonder deze voorwaarde zou Mark en Leij de nestkasten door Marwijn hebben laten
maken. De mensen van Marwijn
hebben, onder leiding van coördinator Jos van Dongen, in de afgelopen
jaren enkele honderden nestkasten
voor ons gemaakt. Het is niet alleen
de goede kwaliteit van die kasten

...Het dagcentrum heeft een
belangrijke taak in de zinvolle tijdsbesteding van hun gehandicapten dagbewoners...

die wij daarbij belangrijk vinden.
Het dagcentrum heeft een belangrijke taak in de zinvolle tijdsbesteding
van hun gehandicapte dagbewoners.
Bovendien is het iedere keer weer
prachtig om te zien hoe enthousiast
ze bezig zijn met het maken van de
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Het tweede doel van het project is
het bieden van nestgelegenheid aan
kwetsbare en bedreigde soorten.
Wij zullen met coördinator Jos van
Dongen van Marwijn overleggen
wat zijn mensen daarbij voor ons
kunnen betekenen. De meer gespecialiseerde kasten en nesten zal
Mark en Leij van elders betrekken
of in eigen beheer maken. Soms bestaat de mogelijkheid om aan te
sluiten bij bestaande projecten. Zo
worden de nestkasten voor de kerkuil en de steenuil vervaardigd door
Het Brabants Landschap dat ook de
kosten hiervoor draagt. Mark en
Leij zal intern bekijken welke soorten de komende jaren extra aandacht verdienen.
We rkge bie d
Het gebied waar het project nestgelegenheid wordt uitgevoerd omvat
de gemeentes Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en het dorp
Gilze.

van die nestkasten gaat het weer
goed met de kerkuil en zijn er voorzichtige signalen dat ook de teruggang van de steenuil een halt kan
worden toegeroepen. De huiszwaluw heeft in 2005 een opmerkelijke
vooruitgang laten zien, soms ook
door gebruikmaking van de kunstnesten die voor hen zijn opgehangen. We mogen echter nog niet achteruit leunen in onze luie stoel. Vele
soorten verdienen extra aandacht en
de soorten waarmee het nu goed
gaat, moeten we blijven volgen om
te voorkomen dat zij opnieuw naar
de gevarenzone afglijden. De werkgroep zal blijven kijken welke soorten extra aandacht verdienen en of
de natuurvereniging daarbij een
handje kan helpen.
Organisatie
Enkele jaren geleden heeft de toenmalige projectleider Johan Pals het

Voorwaarden
Eén van de voorwaarden
voor de Rabobank om
nog één keer door te gaan
met dit project is de deelname van Mar wijn.
Evenals het bestuur van
Mark en Leij hecht de
Rabobank zeer aan het
werk dat de mensen van Foto: Gerda Norbart
de dagopvang kunnen
verrichten bij het maken
stokje aan Will Woestenberg overvan de nestkasten. We zullen dan
gedragen. Binnen de werkgroep
ook zo veel mogelijk nestkasten en
hebben er sindsdien verschillende
andere benodigdheden door dagmutaties plaatsgevonden. Binnencentrum Marwijn laten maken. Een
kort zal de werkgroep opnieuw bij
tweede voorwaarde van de bank is
elkaar komen om alle zaken weer
dat het plaatsen van de nestkasten
eens op een rijtje te zetten. Het is de
eventuele bouwplannen niet mag
bedoeling om in iedere kern binnen
blokkeren.
het werkgebied een aanspreekpunt
te hebben waar mensen naar toe
He t we rk blijft
kunnen bellen met vragen over het
Leden van Mark en Leij hebben in
nestkastproject of waar ze kunnen
de afgelopen jaren vele nestkasten
aangeven dat ze in aanmerking wilopgehangen die zijn betaald met de
len komen voor een nestkast voor
door de toenmalige Rabobank
speciale of bedreigde soorten. De
“ Baarle-Nassau eo” beschikbaar
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Publiciteit
Mark en Leij heeft eerder al eens
folders gemaakt waarin in het kort
alle facetten van het project kort
staan vermeld. Hierin staan ook de
namen en telefoonnummers van de
plaatselijke aanspreekpunten vermeld. Na de volgende bijeenkomst
van de werkgroep zal worden bekeken of er nieuwe folders gemaakt
moeten worden en hoe we die eventueel gaan verspreiden. T ijdens de
jaarvergadering later dit jaar zullen
we hier mogelijk nog op terug komen.
Te nslotte
Mark en Leij zal ook nu haar uiterste best doen om van het nestgelegenheidsproject op een goede manier gestalte te geven. We denken
dat we daarmee niet alleen de fauna, maar ook vele mensen in ons
werkgebied een plezier zullen doen.
T enslotte bedanken we Rabobank
De Zuidelijke Baronie voor het in
ons gestelde vertrouwen.
Mark en Leij

Rabobank “ De Zuidelijke Baronie”

Dialezing: Gambia

J

e moet het een keer voelen, je
moet het een keer zien: de vogels en de mensen in Gambia. De
kersttijd is daarvoor prima geschikt. Het is het droge seizoen,
zonnig en goed van temperatuur.
Veel beter dan in onze zomervakantietijd, dan is het erg warm en
drukkend door de hoge luchtvochtigheid.
Gambia is het kleinste land op het
Afrikaanse continent, maar je kunt
er probleemloos weken in rond toeren en genieten van het Afrikagevoel. Het landschap van Gambia
wordt gedomineerd door de Gambia
rivier. De invloed van het getij is tot
200 km landinwaarts merkbaar.
Overal zien we de steeds zeldzamer
wo r de n de m an grov e-v e getat ie .
Boottochten hier zijn onvergetelijk.
Gambia is nog platter dan Nederland. Het hoogste punt ligt slechts
39 meter boven de zeespiegel.
Bergschoenen zijn dan ook niet nodig.

Met uitzondering van de kustzone
zijn de wegen slecht en wegaanduidingen zijn zeldzaam. Het gaat er
dan ook niet om een kuil te ontwijken, maar steeds de kleinste uit te
zoeken. De komende jaren wordt er
flink aan de wegen gewerkt en dat
hoeft niet altijd in het voordeel van
natuurvorsers te zijn. Gelukkig is
Engels de officiële taal. Het Afrikaans Engels is schitterend en dat
vergemakkelijkt de communicatie
flink.
Wij hebben een uitgebreide trip
door Gambia en Senegal gemaakt.
Een reis georganiseerd door Globe
Natuurreizen, waarbij gebruik gemaakt werd van campsites en huisjes. Het eten in Gambia is goed en
goedkoop en vrijwel altijd van betrouwbare kwaliteit, zodat het
geen maag- of darmklachten
oplevert. Aan de hand van
prachtige foto’s en stukjes film nemen wij u
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Toegang gratis

zo’n geval beoordelen of het
plaatsen van een
kast voor een
kritische soort
op de gevraagde
locatie zinvol is.
Er moet natuurlijk een reële
kans zijn dat de
nestkast bewoond zal gaan worden
door de soort waarvoor de kast is
bestemd.
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Mans de Jong bezoekt Mark en Leij
“De woestijnen worden steeds groter. De reden: Er komen steeds
meer roependen,” is een van de
spreuken van Mans de Jong, een
geboren verhalenverteller.
Uiteindelijk is het er toch van gekomen: Mans de Jong komt naar
Chaam voor een videolezing voor
Mark en Leij. De lezing vindt
plaats op vrijdag 28 oktober in Bellevue in Chaam. Aanvang 21.00
uur: na de jaarvergadering van
Mark en Leij. Ook niet leden zijn
welkom om de lezing bij te wonen.
Entree: gratis.
Heel veel Brabanders kennen Mans
van Brabant T V of van de mooiste
h ee mt uin v an Ne der lan d in
Rucphen. Op Radio Brabant waren
de verhaaltjes van Mans zeven jaar
lang te horen in het programma
“ Natuurwerk.” Vele Braban ders
vinden dat niemand mooier kan
vertellen over alledaagse dingen die
zo dichtbij huis te ervaren zijn. T ijdens zijn videolezing neemt Mans
ons mee op zijn ontdekkingstochten
in de natuur en laat ons kijken, luisteren en meebeleven. Het in vervoering laten brengen door de schoon-

…Vele Brabanders vinden
dat niemand mooier kan vertellen over alledaagse dingen
die zo dichtbij huis
te ervaren zijn...

heid die de natuur ons te bieden
heeft, staat wel bekend als het
“ Mansgevoel.” Zijn belevingswe-

reld, visie, verbondenheid met de streek en
het respect voor het
leven klinken intens
door in zijn verhaaltjes. Dit alles in het besef dat hij een piepklein onderdeel is van
het grote geheel wat
mensen natuur noemen. Zijn meest geliefde plekje is het landgoed de Pannenhoef.
Natuurlijk krijgen we
ook
sc h it t e r e n de
plaatjes te zien van de
heemtuin. “ Het klein,
wild bloemenparadeske” of het “Paradeske
van de glimlach” zoals
Mans de tuin noemt.
Mans is ook bekend Mans de Jong
met het mooie buitengebied van Chaam zoals de Bleeke
Heide en het Broek. Vooral het
laatste gebied trekt hem aan en hier
heeft hij een van zijn “ filmkes” gemaakt. Mans heeft in de afgelopen
vijftien jaar zo’n 500 natuurbelevingen in verhaaltjes opgeschreven.
Deze verhaaltjes zijn gebundeld en
uitgegeven als “ Mans vertelt 1” en
onlangs “ Mans vertelt 2.”
We citeren uit een willekeurig verhaaltje: “Ik slenter op het zandpad
langs het Lokkerven en geniet van
de mooie blauwe lucht met al z’n
stapelwolken. Sinds het natuurherstel is dit plekje nog mooier en idyllischer geworden. Links van me
wuift vanuit een ondiep slootje het
riet met bruinrode pluimen. Altijd
weer dat geritsel van de bladeren
alsof ze door de wind worden gestreeld. Het “iet iet” van de kleine
karekiet zomaar langs een zandpad.
Een grote blauwe keizerlibel komt
recht op me af en zet zich heel even
neer op een braamblad. Ik kan mijn
geluk niet op. Steeds weer opnieuw

het blad is gaan zitten. Dan zet de
fraaie keizerlibel al haar behendige
vliegkunst in om een vlieg te bemachtigen………….”
We hebben Mans gevraagd zichzelf
voor te stellen en iets te vertellen
over zijn lezing:
Mans de Jong is ut jongste kiend uit
un uishouwe van 18 kiendere.
Ik em geluk ghad un vaader te emme die mijn, mar whok mijn aandere broers ut veld mee innam.
Meestal zittend op jeen van zijn
knieën ljeerde hij mijn rondkijke. Ik
voel nog dikkels zujn rouwe werkmanshande. Die groote rouwe
haand, waarin ik mijn klein kienderpolleke lee als we saame op pad
gienge.
Zoas veule brakskus uit mijne jeugd
deeje we kattekwaod. Puite vaange
en mee de koolzeef ut jeeste kwoolmuske vaange, laoter de musseklem. .
Oons paoi ljeerde ons respect vur
de natuur op te brenge. We mooge
wel veuglnesjes zoeke mar van som-
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eike meeneeme vur on ouw takske te
reige. Mar as we nun neist mee zuivere eendeeiere vonnen dan mooge
jellemaol mee nor huis brenge.
Un groot gedjeelte van mijn leeve
em ik ut geluk en de geleegenheid
ghad, gekreege, om in mijn omgeevieng te kunne geniete van veul
mjooie dienge die Moeder Natuur
oons zomar vurschottelt. Dur op uit
ut veld in mee oew maote, mar
whook alljeen. Zomar genietend
van de vroege margen, de nevels
die as wolle dekens de leegtes in ut
landschap vulde, de ljoopspoore in
ut smoor van de veule zandpadjes
die mijn leefomgeving harbargde,
de kouw, de rengel, de rooze margezon die de naacht aar verdreevet.
Ut liefdespel van de koerhane in
Bakkersmeir, de wa klaagende roep
van de wuulpe boove dhei, de miauwende coop, de kwikzilveren vlucht
van de zwalmeklaamper.
De bepaarelde spinnenkoppe op de
brembeziesblorkes, un haorke zomar hangend aan un pindraad jeelemaol behaange met dauw. De ontm o e tie n g e m e e d e je e s te
bloedrwooje kororepikkerkes, het
meuge aaie van de Blauwe knoope.
Al deez ontmoetingen bezurgde
mijn het Mansgevoel. Ut is un gevoel da elke meens welus eet ondergaon, ut gevoel toen oew moeder
oew as klein kiend over oew kopke
aaide, dun kjeert dur iemaand vur
ut jeest teege orw zee Ik hou van
jou of toen oew vriendin of vrouwke
on oew vertelde da ze un kiendje
van oew bij zich droog. Da noem ik
ut Mansgevoel. Ut is un gevoel
waorin ut waoter in oew whooge
komt te staont en dieje brok in oew
keel. Mijn vrouwke ee mijn da geluk
al die jaore gegund, da is wook un

geluk.
In de afgeloope feftig jaor is mijn
leefomgevieng niej gespaord gebleeve van de teloorgang. Wok op
zulke oogeblikke ontstong ut Mansgevoel mar nou van verdriet en
groote kwaoite. Zoveel schwoons is
verloore gegaon. Bakkersmeir is in
miender dan tien jaor berooft van
zu n b io log isc he we ird e e n
schwoons.
Toen ik in 1968 nun vroege veutgeltjestocht op de Tachtig Bunder
meemaokte, ljeerdeik daor Miel
Hoppenbrouwers kenne. Hij dee da
kuierke en liet mijn aanders nor
mijn leefomgeving kijke.
Ik begreep toen oe mjooi en kwetsbaor de jeele natuur in mekaor
zaat. Ikke als gewoone metselair
snapte steeds mir hoeveul van da
mjoois wij meense inleevere vur
nog mjeer luxe. Geire wou ik aandere laate zien oeveul mjoois dur te
zien is.
Op un gegeeve woogeblik mee

...en liet mijn aanders nor
mijn leefomgeving kijke.
Ik begreep toen oe mjooi en
kwetsbaor de jeele natuur in
mekaor zaat…
vriende op pad ut veld. Ik zaag da
de streek zienderwhooge aachteruit
gieng en in Zundert waor dur al un
milieugroep. In Rucphen kwam die
un paor jar laoter. Ik wier vur de
bouw afgekeurd en kwaam un tedje
thuis te zitte. Nor anderhalf jaor
ben ik vanuit de WSW bij Brabants
laandschap gaon werke en mee
naame op de Vloeiweie die ze pas
aare aongekocht. Nor un moond of
aacht waare we daor zo goed as
klaor en moog ik nor de Panhoef. Ik
kwaam daor zowa mun jeele leeve
al de Panhoef. Ik viel mee mun
koont gwoon in de botter.
Nor zes jaor daor te emme geworke
wier ik gevrooge om in Rucphen
dun eemtuin aon te leige. Ut is jin
van mijn mjooie dienge die mijn te

dere meense iets jeel mmois maoke
en op een gegeeve woogeblik van
Victor Westhoff un haand te krijge
en te whoore krijge dat hij de eemtuin de mjooiste van alle eemtuinen
von die hij wooit in zijn leeve aor
gezien. Ik werk er vant jaor al wir
twintig jaor. Mar ik mot oew jeerluk bekenne da de tijd ee gevlooge.
Nog iedere dag gaoi ik mee veul
plezier nor ut paradeske.
Kaom is jin van de plekke wor ik
geire kom. Un aantal joare geleeje
moog ik mee Cees Wagmaans en
Pijair Adiaenssen mee nor Kaom
om daor us rond te neuze mee de
Schair. Ut waar ne prachtige januariedag mee zoveul mjooie toekomst vur de natuur vur ut laandschap in Kaom. Ut mjeeste sprook
me ut Broek aon. Ik kom dur ieder
jaor mjeer kjeerkes en das de reede
wurrom ik dur vur mun eige un
filmke over eb gemokt zomar un
filmke zoda ik thuis kon kijke en geniete van ut Broek in al zun schwoonheid.
Ik maak mijn kuierkes mjeestal in
un straol van 25 kilometer, zo ongeveer tussen Baarge op Zwoom en
Kaom, waant mijn redenaasie is zo
da nun meirel dur in Kaom net zo
uitziet dan in Parijs.
Mark en Leij - Mans de Jong
Foto’s: Mans de jong
www.heemtuinrucphen.nl
Vrijdag 28 oktober 2005
Café Bellevue Chaam
Aanvang 21.00 uur
Toegang gratis
Ook niet leden zijn van harte welkom
(nà de jaarvergadering)
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Overleg met de gemeente Baarle-Nassau.
Nieuw Bestemmingsplan Buitengebied

O

p 28 juni hebben Will Woestenberg en Jeroen Stoutjesdijk namens Mark & Leij met de
gemeente Baarle-Nassau overlegd
over het conceptbestemmingsplan
Buitengebied. De gemeente hechtte
eraan nog voor het begin van de
eigenlijke inspraakperiode met de
voornaamste organisaties van belanghebbenden, zoals Mark & Leij
en ZLTO, afzonderlijk over het
conceptplan van gedachten te wisselen. Namens de gemeente waren
aanwezig wethouder Kerremans en
ambtelijk pro jectle ider Johan
Huijben. Bep Marcus van de ABCmilieugroep nam eveneens aan het
gesprek deel.
Goe d beslagen ten ijs
Mede omdat de overlegdatum op
ons verzoek een keer verzet was,
hadden wij voldoende tijd om het
enorme pak tekst en kaarten te bestuderen. Baarlenaar Frans Vermeer, die er helaas niet bij kon zijn,
had zijn huiswerk goed gedaan en
een lange lijst met opmerkingen geproduceerd, zodat we goed beslagen
ten ijs kwamen.
Hieronder een korte opsomming
van de belangrijkste besproken zaken:
Zandpaden
Lang niet alle zandpaden waren op
de concept-plankaart ingetekend.
Op ons verzoek of de niet opgenomen paden alsnog met de bestem-

…heeft de gemeente ons gevraagd aan te geven welke
paden wij van belang achtten
om hun natuurwaarde, cultuurhistorische en/of landschappelijke waarde...

ming onverharde weg of, indien er
geen sprake meer is van een functie
voor het verkeer, met de bestemming landschapselement konden
worden opgenomen, heeft de gemeente ons gevraagd aan te geven
welke paden wij van belang achtten
om hun natuurwaarde, cultuurhistorische en/of landschappelijke waarde. Afgesproken werd om hier in
een aanvullend gesprek op terug te
komen.
Afwijkingen van de provinciale
Groene hoofdstructuur.
Een aantal bos- en natuurterreinen
waren niet als zodanig in het plan
opgenomen. Wij hebben de gemeente verzocht dit alsnog te doen.
Met name met betrekking tot een
tweetal munitiedepots, die volgens
onze informatie de waarde van leefgebied voor amfibieën en reptielen
hebben, hebben wij hierop sterk
aangedrongen omdat er over de toekomst van deze depots allerlei wilde geruchten de ronde doen. Voor
het depot tegen de Hollandse Bossen aan heeft de gemeente dit direct
toegezegd. Het andere depot, nabij
de Pool Heining, over de waarden
waarvan wij ook geen 100% zekerheid konden verschaffen, zal nader
worden bekeken.
Poelen
Lang niet alle poelen stonden op de
concept-plankaart. De gemeente
heeft aangegeven dat alle poelen
zullen worden opgenomen. De gemeentelijke poelennota zal hierbij
als leidraad worden gebruikt.
Draf- en rensportcentrum
Wij hebben onze zorg uitgesproken
over de ons inziens onvoldoende
bescherming van een bos van tien-

ming is opgenomen en niet apart als
bos is bestemd en ook niet in de
GHS is opgenomen. Ondanks het
antwoord van de gemeente: “ in het
oude bestemmingsplan was dit ook
al zo”, hebben wij gevraagd deze
zaak nog eens te nader te bekijken.
Ook dit heeft de gemeente toegezegd.
Nogmaals de zandpaden
Over de invulling van de op de
kaart ontbrekende zandpaden heeft
op augustus een 2 e overleg plaatsgevonden met Johan Huijben. Dit
heeft geresulteerd in het opnemen
op de concept-plankaart van een
vrij groot aantal zandpaden met cultuurhistorische, landschappelijke
en/of (potentiële) natuurwaarde die
nog niet waren opgenomen. Deze
kunnen nu niet meer zomaar verhard of opgeheven worden. T evens
is het plan hiermee op dit onderdeel
in overeenstemming gebracht met
het landinrichtingsplan “ BaarleNassau”. Alle op de kaarten van de
landinrichting als te handhaven aangeduide onverharde wegen zijn nu
in principe ook in het bestemmingsplan opgenomen.
Even los gezien van wat de uiteindelijke resultaten van onze bemoeienissen zullen zijn, kunnen wij melden dat het overleg met de gemeente Baarle-Nassau in een informele,

...in een informele,
constructieve en open sfeer ...

constructieve en open sfeer plaats
heeft gevonden. Wat ons betreft is
dit de goede manier om met de diverse overheidsorganen in ons
werkgebied te overleggen.
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Huiszwaluw floreert

Z

oals alle jaren (sinds 1990)
heb ik samen met mijn zus
(Elly Meeuwsen) en haar kinderen
(Nick, Robin en Timo) de huiszwaluwen in de omgeving geteld. Gedurende vijf dagen hebben wij
driehonderd kilometer per fiets afgelegd door (het buitengebied van)
de dorpen Alphen, Chaam, Riel,
Gilze, Hulten, Molenschot, BaarleNassau, en Ulicoten.
Het was weer heerlijk om te doen
en we ontmoetten ontzettend vriendelijke en gastvrije mensen. Het
weer zat helaas wat tegen; het was
aan de koude kant en soms winderig, maar gelukkig nooit te nat.
Velen van u weten ondertussen dat
vanaf 1989 op diverse plaatsen in
het land tellingen worden uitgevoerd vanwege alarmerende berichten over de achteruitgang van de
huiszwaluw sinds de jaren zestig en
zeventig. Ook van mensen uit ons
telgebied horen we verhalen over
grote aantallen in die tijd. In de eerste jaren van onze tellingen ging het
aantal nesten nog gestaag achteruit
tot een dieptepunt in 1996 en 1997.
Daarna is het, op enkele jaren na,
alleen maar beter gegaan met de
huiszwaluw.
De opgaande lijn van de afgelopen
jaren is in 2005 voortgezet. Ons record van vorig jaar is flink wat
scherper gesteld. Het aantal nesten
liep op van 518 in 2004 naar 660 in
2005; een winst van ruim 27%. Het
laatste aantal kan nog hoger uitpakken met uw hulp. U leest daarover
verderop meer.
Landelijk
Hoe gaat het landelijk met de huiszwaluw? Vanzelfsprekend zijn er
nog geen getallen van 2005. De gegevens van 2004 heb ik zeer recent
in de bus gekregen. Daaruit blijkt
dat het aantal huiszwaluwnesten

derland met 16% is gestegen. We
zitten nu op 95% van het aantal in
1990. In ons telgebied was dat
112% en in 2005 maar liefst 143%
van ons aantal in 1990.
In delen van Nederland bedroeg de
winst in 2004 slechts enkele procenten, maar er waren ook delen
met tussen de 15 en bijna 30%
winst. De hoogste percentages werden gehaald in Zeeland, Brabant en
Noord en Midden Limburg. Binnen
het Brabantse deel deed ons telgebied het met een
winst van bijna
38% erg goed.
Wij
zijn

erg benieuwd hoe
het de huiszwaluw het doet
in de rest van Nederland.
Ve rklaring
De sterke toename van het aantal
huiszwaluwen laat zich niet zo gemakkelijk verklaren. De toename in
2004 zou deels verklaard kunnen
worden met de warme zomer van
2003. Door een groot aanbod aan
insecten durven veel zwaluwpaartjes een tweede legsel aan. Veel
jongen kunnen dan in goede conditie de trek naar de Sahel-zone in
Afrika aanvangen. De zomer van
2004 was echter minder mooi en
toch neemt het aantal huiszwaluwen
flink toe. Mogelijk is dit te verklaren uit gunstige omstandigheden
tijdens de trek naar Afrika. Eigenaardig daarbij is dat de deskundigen
niet eens precies weten waar de

boerenzwaluwen en oeverzwaluwen
worden in Afrika slaapplaatsen gevonden van honderdduizenden vogels. Grote groepen huiszwaluwen
worden er echter niet aangetroffen.
Zeer waarschijnlijk brengen ze de
hele winterperiode in de lucht door
(waar ze dus ook slapen, zoals de
gierzwaluw) en probeer ze dan
maar te vinden.
Tips
Van belang voor het broedsucces is
ook de hoeveelheid energie die de
zwaluwen kwijt zijn met de nestbouw. Dat is één van de weinige
factoren waar we zelf iets aan kunnen doen. Daarom een aantal tips.
Laat de nesten na het broedseizoen
zo veel mogelijk zitten, zodat de
eerste zwaluwen bij terugkeer in
een ‘gespreid bedje’ terecht
komen of alleen maar
wat oplapwerk hoeven uit te voer e n .
Moet er
schilderwerk
worden uitge v o e r d,
maak
dan
niet de hele
gevel
schoon,
maar alleen het houtwerk. Op de
restanten kan dan gemakkelijk een
nieuw nest worden begonnen. Kent
u dicht bij huis een plek waar de
zwaluwen graag modder verzamelen, dan kunt u die tijdens droge periodes in mei en juni regelmatig nat
maken. Stoot de nesten tijdens het
broedseizoen niet uit (hetgeen trouwens verboden is!), maar plaats een
plankje aan de gevel om de poep op
te vangen als u daar last van ondervindt. Gelukkig zijn er heel veel
mensen die zo genieten van hun
huiszwaluwen, dat ze de poep op de
koop toe nemen of het zelfs helemaal niet erg vinden. Wilt u echt
voorkomen dat huiszwaluwen bij u
gaan nestelen, dan kunt u de dak-
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kans dat ze dan terugkomen is erg
klein en het voorkomt dat de zwaluwen veel energie steken in iets dat
toch nooit zal lukken. Maar liever
hebben wij dat u de huiszwaluwen
niet ziet als ‘vuile schijters’, maar
als hard werkende vogeltjes die hun
stinkende best doen om kleintjes
groot te brengen. Daarbij maken ze
van uw huis even een natuurgebied.

‘losse’ nesten kwamen we op een
totaal van eenenvijftig nesten!
Ook bijzonder was een huiszwaluwnest onder een donkere daklijst
aan de Oranjestraat in Gilze. Het
nest zelf was amper te zien, maar de
poep op de stoep verried de aanwezigheid ervan. Helaas waren de bewoners van het pand niet thuis. We
waren benieuwd of het nest er vorig
jaar ook al zat. Dit soort nesten zijn
zeldzaam en erg gemakkelijk te
missen.

Jonge huiszwaluw

Foto: Elly Meeuwsen

Hoogte punten
T ijdens ons telwerk maken we leuke dingen mee. Ik noemde al de vele vriendelijke mensen bij wie we al
vele jaren op de stoep komen. We
hebben helaas niet steeds de tijd om
lange gesprekken te voeren. Sommige dingen moeten echter wel besproken worden. Zo hoorden we in
Chaam van een vrouw dat ze regelmatig met een uit het nest gevallen
bijna vliegvlugge zwaluw naar het
vogelrevalidatiecentrum in Zundert
rijdt. Ze kon er ter plekke één laten
zien. Het was een schatje (zie foto).
In Ulicoten konden we de be woners
van de Olgahoeve melden dat ze het
record aantal nesten op één adres
sinds het begin van de tellingen
hadden gevestigd. Hun kolonie tel-

de vijfendertig nesten. Wel moesten
we erbij vertellen dat we, gezien de
vooruitgang die we op veel plaatsen
constateerden, nog op bezoek moesten bij een ‘geduchte concurrent’.
Die zat op de Hulteneindsestraat in
Hulten en telde vorig jaar eenender-

...één lange onafgebroken rij
van ruim veertig huiszwaluwnesten...
tig nesten. Toen we daar een paar
dagen later aan kwamen wisten we
niet wat we zagen. Eén lange onafgebroken rij van ruim veertig huiszwaluwnesten. Samen met de

O ve rzicht
Onderstaande tabel laat het aantal
huiszwaluwnesten per dorp in de
afgelopen zestien jaren zien. We
zien dat het record van 124 nesten
in één dorp (Alphen 1990) zowel
door Chaam als Ulicoten is verbeterd. Naast die dorpen hebben Baarle-Nassau, Gilze, Hulten en Molenschot in 2005 het hoogste aantal
nesten sinds het begin van de tellingen. Het is opvallend dat in Alphen
het aantal huiszwaluwen wel flink
is toegenomen, maar nog niet in de
buurt komt van het aantal in 1990.
In Riel hebben we dit jaar zelfs te
maken met een lichte afname.

Overzicht aantal huis zwaluwnesten per dorp
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alphen

124

80

75

59

70

53

52

48

39

37

28

36

27

37

44

Baarle
Nassau

101

80

97

92

74

65

54

60

68

71

84

99

66

75

109 117

Chaam

74

56

73

58

42

30

36

38

50

59

92

112

79

80

109 141

Gilze

13

11

22

11

16

7

5

13

14

22

31

17

19

28

42

45

Hulten

31

22

11

5

6

7

16

6

14

16

20

18

11

16

33

53

Molenschot

16

14

10

4

11

8

7

0

0

0

4

5

5

7

11

25

Riel

42

37

48

57

50

42

34

36

47

46

61

72

60

52

58

55

Ulicoten

62

53

48

41

42

32

27

30

48

53

66

79

79

81

112 149

Totalen

463

353 384

327

311 244

231 231

280

304 386

438 346

376

518 660

75

99
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Win een cake
Het zit er dik in dat we een aantal
nesten in ons telgebied hebben gemist. Het is eenvoudigweg ondoenlijk om naar elk afgelegen huis te
fietsen en ook kunnen we lang niet
alle huizen van beide kanten bekijken. Daarom hebben we, zoals de
laatste jaren gebruikelijk is, ook nu
weer uw hulp ingeroepen. Wist u
één of meerdere huiszwaluwnesten
op een adres dat niet op onderstaande lijst (zie pagina 9) voorkwam,
dan maakte u kans op een heerlijke
cake. Daarvoor moest u bellen naar
Elly Meeuwsen, 013-5082504. Begin september hebben we gecontroleerd of het inderdaad om huiszwa-

luwen ging. De eerste drie bellers
die ons aan een nieuw adres hielpen
kregen een cake thuis bezorgd. Let
op! Het moest wel om huiszwaluwen gaan. Zij hebben een donkere
bovenkant met een opvallend witte
stuit. Het nest bevindt zich aan de
buitenkant van het huis onder de
dakrand en is op een kleine vliegopening na helemaal dicht. We zijn
benieuwd. Bij het samenstellen van
deze nieuwsbrief was het nog niet
bekend of er adressen bij gekomen
zijn en wie de cake in ontvangst
mocht nemen.

Henk Meeuwsen

Adressen
Alphen
Baarleseweg 54-58, Boerenbaan 9, Gilzerweg 8 en 8a, Haverheining 2, 8 en
10, Hazenberg 17 en 21, Hofstade 1, 8, 11, 13, 17, 21 en 38, Hoge Dries 2,
Hondseind 25, Kerkakkers 1, Lindenakker 17, Molendries 2a en 4, Molenstraat 4 en 25, Papenakker 11, Terover 9, 11, 14a, 16 en 24, Weimortel 1 en 2.
Baarle -Nassau
Bredasewe g 27, 27a en 39, Ghil 13 en 14, Gorpeind 6a, Groeske 4, Groot
Bedaf 8, 10 en 10a, Hoogstratensebaan 32, 34, 37, 43, 49, 51, 55 en 62, Kapelstraat 44, Kievit 1a en 4, Nijhoven 1a, 4-6 en 10, Oordeelsestraat 12 en
Reth 12.
Chaam
Baarleseweg 34c en 34d, Blokkenweide 14, 18 en 26, Bosweg 1, Bredaseweg 53, Ganzenbeemd 36, Gilzerweg 55b en 55c, Hoefakker 22 en 24,
Kloosterstraat 3a, 14 en 15a, Meijsberg 2, Nieuwewe g 3, Oude Bredasebaan
9, Ravenbos 6, Roode Beek 2 en 4, Schuttershoefweg 7 en 8, Snijderseweg 3
en 5, Ulicotenseweg 50, Wildertstraat 1a en 23-25, Wouwerdries 15, Zwanendries 1 en 3.
Gilze
Bessemeindsewe g 10, Besterd 10 en 15, Brakken 10, Hoevenaarsstraat 28,
Molenstraat 19, Oranjestraat 96, 103, 113, 121 en 130
Hulten
Hulteneindsestraat 19 en 27, Wierkstraat 2.
Molenschot
Bavelseweg 161, Broekstraat 6, 7 en 12, Burgtsebaantje 5, Schoolstraat 17,
26 en 28, St. Annastraat 2.
Riel
Brabantlaan 1, Brakel 2, Kaar 1, Kantakkers 6, Looienhoek 2, Oude T ilburgsebaan 25, Ronde Akkers 8 en 10, Schellebaan 2, Spaanse Hoek 5 en 8, T ilburgse we g 13, Veertels 6, Vijfhuizenbaan 5, 8 en 10, Zandeind 4 en 25.
Ulicoten
Beemdendreef 3 en 6, Chaamseweg/Hazenberg 23a, 24 en 25, Den Dries 4
en 20, Dorpstraat 3, 8, 9, 11, 17, 21, 23, 26 en 33, Kleine Maaijen 8, Oude
Strumpt 11 en 12, Wilhelminastraat 2a en 18.

Van de
voorzitter

D

e zomermaanden zijn de tijd
voor welverdiende vakanties
en alles lijkt op een gezapige manier zijn gangetje te gaan. Voor
een aantal leden van Mark en Leij
gaat deze vlieger niet op. Ook in de
rustige zomermaanden houden zij
hun ogen en oren goed open en
signaleren ongewenste praktijken.
Langs de Strijbeekse Beek en de
Bijloop in Baarle-Nassau voerde
het waterschap werkzaamheden uit
die volgens één van onze leden teveel schade toebracht aan de natuur
ter plaatse. Ook het tijdstip van uitvoering was een doorn in zijn oog.
Omdat volgens ons een aantal van
de handelingen in strijd waren met
de flora- en faunawet werd, samen
met M&L, bezwaar gemaakt bij het
waterschap wat resulteerde in een
hoorzitting met dijkgraaf Vos.
Ook op de Castelresche Heide signaleerden we midden in de broedtijd ongewenste ontwikkelingen.
Jagers schoten vanuit schuilhutten
op houtduiven op gronden van
Staatsbosbeheer. Deze vorm van
jacht was voor ons niet acceptabel.
In 1 e instantie leverde telefonisch
contact met SBB niet het gewenste
resultaat op. Een mailtje naar het
districthoofd had meer effect. De
jacht werd onmiddellijk beëindigd
maar veel dieren en vogels, waaronder verschillende rodelijst-soorten,
waren inmiddels wel verstoord en
uit het gebied verdwenen.
In deze nieuwsbrief kunt u over deze voorvallen meer lezen. Zoals u
ziet zitten we niet stil. M&L is en
blijft ook een actiegroep die, waar
het nodig is, als luis in de pels, actie voert, en niet zelden met succes.

10
10

Mark
Mark &
& Leij
Leij Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Dal van ‘t Merkske: Jacht versus Natuur

D

e Castelreesche Heide in het
dal van ‘t Merkske zag er
eind juni, begin juli betoverend uit.
Rijpend koren, bloeiende veldbloemen, mooie ruige stukken met veel
muizen, insecten, vlinders en vogels: roepende kwartels, patrijzen
met jongen, kneus, rietgorzen,
geelgorzen, roodborsttapuiten en
grasmussen.
Dit alles trok de nodige roofvogels
en uilen aan: In het gebied scharrelden, behalve veel torenvalken, buizerds met jongen rond, bijna dagelijks hingen er wespendieven boven
het gebied, ransuilen foerageerden
er met hun jongen en vanaf 7 juli
was er zelfs een velduil present. De
welda dige stilte werd in juli echter
wreed verstoord door een kakofonie
van geweerschoten: De Wildbeheereenheid maakte jacht op houtduiven. T ot overmaat van ramp gebeurde dit vanaf schuilhutjes op
gronden van Staatsbosbeheer. Alle
genoemde soorten broedden of
pleisterden binnen een straal van
een paar honderd meter van de
schuilhutjes. Een natuurliefhebber
die zijn auto geparkeerd had op de
SBB-parkeerplaats “ Welkom bij
Staatsbosbeheer”, werd door een
aantal lieden met geweren op niet
mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat hij niet welkom was.
Mark en Leij mailde onmiddellijk
naar hun contactpersoon bij Staatsbosbeheer hoe het mogelijk was dat
deze jacht tijdens het broedseizoen
kon plaatsvinden op gronden van
Staatsbosbeheer. Tot onze stomme
verbazing kregen we te horen dat
SBB niets kon doen als de Wildbeheereenheid zich maar aan de regels
van de Flora- en Faunawet en de
jachthuurovereenkomst hield.
Informatie bij de milieupolitie leverde echter een heel ander verhaal
op: Dit soort jachtactiviteiten mag

plaatsvinden met toestemming van
de grondeigenaar (=SBB). Er moet
in voorkomen d geva l sp rake
zijn van schade. Wij wisten dat
SBB geen toestemming gegeven
had. Gelukkig is onze overlegstructuur met SBB zodanig dat we in
voorkomende gevallen contact kunnen opnemen met het districtshoofd
West Brabant. We stuurden hem de
volgende mail met als kern: De
Landinrichtingscommissie “BaarleNassau” levert een grote inspanning om alle natuurgronden in 't
Merkske aan elkaar te koppelen (w.
o. een grote cluster "Castelreesche
Heide").
Dit vergt ook een forse financiële
inspanning van de overheid. De
doorgeleverde gronden aan Staatsbosbeheer hebben als doelstelling
een natuurfunctie. Mark en Leij
vindt het niet acceptabel dat er op
doorgeleverde gronden dergelijke
jachtfestivals tijdens het broedseizoen plaatsvinden. We willen graag
weten of SBB toestemming gevraagd is hier te jagen, wat de reactie van SBB op het verzoek was
en waarom SBB de natuurwaarde
niet liet prevaleren boven deze geweldige verstoring en tenslotte: Wat
doet SBB als die toestemming niet
gevraagd is?
Al gauw kwam de reactie van
Staatsbosbeheer:
Staatsbosbeheer heeft in het verleden (rond 1996) "het jachtgenot"
van nagenoeg alle eigendommen, welke op dat moment in bezit
waren, verhuurd aan de Wildbeheereenheid voor een periode van
twaalf jaar. Er zijn in de toenmalige contracten geen beperkingen opgelegd ten aanzien van bejaagbare
soorten. Alle gronden welke in of
na 2002 in bezit zijn gekomen van
SBB zijn niet opgenomen in deze
contracten (gewijzigd beleid van

lopende contracten geven de Wildbeheereenheid het recht om de jacht
uit te oefenen conform de Flora- en
Faunawet. Er zijn een aantal landelijk v rijg e ste ld e d ie rso o rte n
(bijvoorbeeld kraai, houtduif, konijn). Deze soorten kunnen zonder
toestemming van de provincie het
gehele jaar bejaagd worden wanneer aangetoond kan worden dat
dit tot doel heeft om schade te voork omen, dan we l te be strijden. Geheel in lijn met wat de milieupolitie zegt, dient er hiertoe wel
een schriftelijke toestemming (met
onderbouwing) te worden afgegeven door de grondeigenaar. In het
aangegeven gebied is hiertoe geen
verzoek door Staatsbosbeheer aan
de Wildbeheereenheid gedaan. Dit
betekent simpelweg dat wanneer er
jagers rondlopen, maar erger nog,
schieten op terreinen van SBB
er sprake is van een illegale activiteit. Ook wil ik jullie meedelen dat
Staatsbosbeheer geen toestemming
in het gebied heeft verleend voor
het oprichten van schuilhutten. Als
laatste wil ik jullie meedelen dat
het bewuste perceel op de Castelreesche heide, waarvandaan geschoten zou zijn, rond 2002 aan
SBB is doorgeleverd en dat het bewuste perceel in het geheel niet is
opgenomen in een jachthuurovereenkomst. Bovengenoemde zaken
zijn voor mij aanleiding geweest om
op korte termijn een gesprek te hebben met de Wildbeheereenheid Ik
hoop jullie hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd en wil jullie
bedanken voor het zijn van onze "ogen en oren in het veld".
We bedanken Staatsbosbeheer voor
de adequate reactie. Inmiddels zijn
de schuilhutjes verdwenen en is de
rust teruggekeerd. De velduil is vertrokken…..
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Overleg met Staatsbosbeheer

D

it overleg tussen Mark en
Leij en Staatsbosbeheer was
op 15 juni in plaats van de jaarlijkse gezamenlijke fietstocht. Tijdens
deze bijeenkomst kwamen vooral
zaken met betrekking tot het beheer aan de orde. Op 2 november
vindt het najaarsoverleg plaats
waarbij ook districtshoofd West
Brabant Björn Segers en belangenbehartiger Ralf Joosse zullen
aanschuiven. Van Staatsbosbeheer
stelde zich voor Dick Elings, boswachter Voorlichting en PR. Dick
is maandag en dinsdag werkzaam
in de beheerseenheid aan de Gilzeweg te Chaam. Van Mark en Leij
waren aanwezig: Will Woestenberg, Jan Vermeulen, Jacques
Valkenaars, Jeroen Stoutjesdijk en
Jo ha n Sc ha e rlae ck ens. Va n
Staatsbosbeheer: André Muller,
Dick Elings en Anke Brans
De Strijbeekse Heide
Op de Strijbeekse Heide is een zogenaamd OBN (Overlevingsplan
Bos en Natuur) project gepland. Er
zullen in 2005 nog eens negen ha
ontginningsbossen naar heide omgevormd worden. Het hout wordt
geveld en daarna wordt er geplagd.
Het plaggen wordt kleinschalig uitgevoerd. Er blijven stroken aanwezig die dienen als vluchtstroken
voor reptielen en insecten. Het hout
is al geblesd en gemeten. De velling
vindt plaats dit najaar of in de winter van 2005-2006. Het plaggen zal
(afhankelijk van de weersomstandigheden) eind 2006 plaatsvinden.
Deze zomer heeft er, net zoals in
2004, weer een geherderde kudde
op de Strijbeekse Heide gelopen.
De kudde zal ook twee dagen in de
Chaamsche Bossen in vak 84 lopen.
Dit beheer komt in plaats van het
tot nu toe gebruikelijke maaibeheer.
Hierna zal de kudde richting Galderse Heide/Ma stbos (gemeente

bosbeheer) wandelen en daar nog
werk verrichten.
De Chaamsche Bossen
Het is Staatsbosbeheer bekend dat
het een grote wens van Mark en
Leij is dat de heideterreintjes in de
Staatsbossen vergroot en (waar mogelijk) met elkaar verbonden worden. In dit verband had Staatsbosbeheer enkele positieve mededelingen: in vak 54, nabij de oeverzwaluwwand, worden een aantal corsicaanse dennen uitgestoken. Het gaat

...dat het een grote wens van
Mark en Leij is dat de heideterreintjes in de Staatsbossen
vergroot en met elkaar verbonden worden...

hier om 500-1000 exemplaren. Dit
komt ten goede van de uitbreiding
van het aangrenzende heideterrein.
De open verbinding tussen het Ossengoor en de Leemkuilen wordt
gerealiseerd. Dit zal plaatsvinden
tijdens een reguliere dunning. Het
beheer van de Gasbaan is een zogenaamd ruigtebeheer, dat wil zeggen
dat er eens in de 3 tot 7 jaar gefaseerd geklepeld wordt. Op de Alphense Bergen wordt de cultuurhistorische stuifwal, welke jaarlijks
gecontroleerd wordt door het ROB,
AT B-vrij gemaakt. Als compensatie
wordt er een traject aangewezen
voor de mountainbikers. Het is nie t
de bedoeling dat hier veel aandacht
bij de fietsbonden aan wordt besteed. Er zal dus geen werving
plaatsvinden. De aangelegde bosranden ontwikkelen zich tot een
mooie zoomvegetatie. Hoewel de
bosranden voorlopig met rust gelaten zullen worden, blijft prunus bestrijding noodzakelijk. De uitvoering hiervan zal in de reguliere

He t Me rkske
In het Merkske is, ter hoogte van de
Halsche Beemden, een aansluiting
gemaakt tussen het laarzenpad van
Staatsbosbeheer en dat van de Belgische collega’s. Hoewel de route
niet langs het Merkske zelf loopt,
verklaart Mark en Leij de aanleg
van dit laarzenpad te betreuren omdat het pad door een van de kwetsbaarste gebieden van ’t Merkske
voert.
Bleeke Heide
Wate rpeil: Zowel Mark en Leij als
Staatsbosbeheer constateren dat het
waterpeil van de Bleeke Heide niet
consequent bijgehouden wordt. In
feite is dit een zaak van Waterschap
Brabantse Delta (Regio Midden).
Mark en Leij geeft aan dat ze ook
dit jaar weer tijdig bij de betreffende ecoloog aan de bel getrokken
heeft. Ondanks alle toezeggingen
zonder resultaat. T oen Mark en
Leij, op verzoek van vele natuurliefhebbers, de Brabantse Delta in
de persoon van het regiohoofd hierop nogmaals attendeerde, werd er
tenslotte ingegrepen. Het gevolg
van dit alles was dat de waterstand
te lang te hoog bleef en dat er vervolgens te rigoureus werd ingegrepen zodat het water te snel tot een
te laag peil zakte, waardoor broed-

Foto: Brabantse Delta

vogels zoals geoorde futen en dodaarsjes in de problemen kwamen.
Boswachter Anke Brans zal contact
opnemen met de Brabantse Delta.
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bosbeheer mee dat de gewenste bemesting op de Bleeke Heide verse
stalmest is. Staatsbosbeheer zegt
dat dit wel in de contracten met de
agrariërs is opgenomen maar dat
hier verder geen controle op is. In
dit opzicht zal André Muller actie
ondernemen. In augustus wordt er
bekalkt door Staatsbosbeheer, waarna in het voor- en najaar van 2006
de pH gemeten zal worden.
In het broedseizoen van 2005 zijn
er weinig of geen jonge vogels
waargenomen op de Bleeke Heide.
Er wordt gedacht aan predatie door
vossen. Staatsbosbeheer geeft aan
dat er duidelijke aanwijzingen dienen te zijn voor er actie ondernomen kan worden. Predatoren dienen
hiertoe in kaart gebracht te worden.
Boswachter Anke Brans achterhaalt
informatie bij collega’s elders in het
land.
Beheer Kleine Maaien: hoewel
maaibeheer een hoge kostenpost is,
is ook dit jaar het uitgerasterde deel
gemaaid. Mark en Leij waardeert
dit, omdat je hiermee al anticipeert
op het toekomstig beheer van de
Bleeke Heide als de Kleine Maaien
onderdeel zal zijn van het totale reservaat de Bleeke Heide (115 ha).
Algemeen
Staatsbosbeheer is bezig om gesprekken aan te gaan met de verschillende gemeentes om bepaalde
zandwegen uit de openbaarheid te
onttrekken.
Frank Degenaar zal contact opnemen met André Muller over werkzaamheden voor de werkdagen. Inmiddels is afgesproken dat een delegatie van Mark en Leij met André
Muller en Dick Elings op 1 oktober
door de Staatsbossen fietsen om het
werkplan voor 2005-2006 op te
stellen. We besluiten dat het
agendapunt “ De betekenis van het
buiten de meststoffenwet houden
van natuurgebieden en de eventuele
gevolgen hiervan” in het najaarsoverleg besproken zal worden.
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Droefenis alom!

A

l een tijdje, zo’n twee weken
voordat ze hun oude vertrouwde nestje weer terug hadden
gevonden, controleerde ik dagelijks even of mijn paartje “grauwe
vliegenvangers” weer bezig was
met gezinsuitbreiding.
Dit zou alweer het derde seizoen
worden dat ze in een door mij geplaatst zwaluwnest in de nok van de
schuur hun nestje zouden gaan stofferen met mos en veertjes om er
dan vervolgens vier eitjes in te leggen.
En jawel, eindelijk op 10 mei was
het zover. Druk, druk, druk. Af en
aan vliegend met van alles en nog
wat. Passen, meten, proefzitten, nee
nog een beetje erbij enz…..
Na de gebruikelijke controle door
mij bleken er weer vier eitjes in te
liggen en ging mevrouw vliegenvanger, met zicht op ons huis en
keuken, gezellig zitten broeden. Alles volgens de regels.
Onrust
Op zaterdag 4 juni zag ik wat onrust en vloog het mannetje al met
wat voedsel om de uitgekomen jongen te voeren. Het is zover, nu het
af en aan vliegen van etenswaar zodat de jongen na ongeveer drie weken het nest kunnen gaan verlaten.
Mooi niet! Op zondag kreeg ik al
argwaan. Ik zag geen bedrijvigheid
meer en beide ouders waren in geen
velden of wegen meer te bekennen.
De hele zondag de boel in de gaten
gehouden, maar nee……
Maandagmorgen met lood in mijn
schoenen de trap maar uit de schuur
gehaald en gaan inspecteren en
mijn vermoeden werd bevestigd.
vier dode kuikens.
“Sjit” en nog eens “sjit”
Hoe is dat nu mogelijk? Eerst zoek
je de schuld bij jezelf. Maar ik had

ger te zijn en niet teveel met de achterdeur te slaan en zo….
Hoe kan dat nou?
Ik wilde hiervoor toch een zinvolle
en geruststellende verklaring en ben
gaan informeren bij een vogelkenner bij uitstek, die het antwoord op
mijn vraag als volgt formuleerde..
Als er in de nabijheid van zo’n nest
gesproeid wordt met landbouwgif
dan krijgen de jongen uiteraard via
de door hun ouders gevangen insecten dit gif ook binnen en daar zijn
die kleine vogelmaagjes niet tegen
bestand Met dus de dood als gevolg.

nest grauwe vliegenvangers

En er is inderdaad de week voor het
uitkomen van de eitjes gesproeid op
de aardbeienvelden rond het huis,
dus dat was voor mij de enige en
echte conclusie waarom de vier jongen het loodje hadden gelegd.
Dit jaar dus geen balancerende jongen op het randje van hun nest, aangemoedigd door hun ouders om de
wijde wereld in te trekken. Balen en
nog eens balen.
Verdrietig kijk ik iedere keer of ze
misschien nog een tweede kans willen wagen, maar dat is valse hoop.
Volgend jaar een nieuwe kans, misschien?!
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Waarnemingen in de streek

E

r vallen dit broedseizoen
twee zaken op. Ten eerste het
grote aantal geelgorzen in het gebied Gilze-Alphen-Riel. Frie Boon
heeft de broedterritoria geïnventariseerd en kwam tot een verheugend aantal van vijfentwintig. Een
aantal dat de stoutste verwachtingen van elke vogelaar overtreft.
Bovendien heeft Frie de moeite
genomen hierover een rapport te
schrijven. In hetzelfde gebied nog
andere leuke waarnemingen zoals
relatief hoge aantallen veldleeuweriken, gele kwikstaarten, kieviten,
scholeksters en zelfs grutto’s.
Verder deden opvallend veel waarnemers hun waarnemingen vergezeld gaan van door henzelf gemaakte foto’s. Daarvan hebben we
er zoveel mogelijk geplaatst. Helaas waren enkele foto’s kwalitatief onvoldoende. Het is duidelijk
dat de redactie van deze nieuwsbrief het meest heeft aan digitaal
genomen foto’s.

veldleeuweri k

Strijbeekse Heide
Het omzetten van steeds meer bos
naar heide op de Strijbeekse Heide
werpt ook voor de vogels zijn
vruchten af: Er waren dit broedseizoen opvallend veel zingende
boompiepers en boomleeuweriken.
Vooral langs de Heistraat konden
de boompiepers gemakkelijk gezien
en gehoord worden. De boomleeuweriken concentreerden zich meer

Boomvalk

Ook de spechten lijken te profiteren
van de open gebieden waar vermolmde boomstronken een goede
voedselbron blijken te zijn voor zowel zwarte, groene als grote bonte
specht. Door het goede beheer van
Staatsbosbeheer nemen de klokjesgentianen op sommige plaatsen
enorm toe. Nu is het nog wachten
op het bijbehorende vlindertje: Het
gentiaanblauwtje.
Helaas zijn sommige heideveldjes
nog altijd omgeven door hoog bos,
maar mogelijk krijgt dit vlindertje
meer kansen als SBB zijn omvormingsbeheer verder voortzet. Ook
dit jaar broedde er een paartje
boomvalken op de Strijbeekse Heide.
He t Broek
Het gefaseerd terugzetten van de
houtwallen door Natuurmonumenten pakt goed uit. De groeisuccessie
van de houtwallen wordt zo heel
gevarieerd wat een heel scala aan
zangvogels aantrekt. Ook dit jaar
was het Broek een van de beste
plaatsen voor zangvogels in ons
werkgebie d. Met vijf zingende

record. Vooral langs de Laag Heiveldse Beek maar ook langs het
Broekpaadje zongen meerdere kleine karekieten. Verder zongen er
veel grasmussen, roodborsttapuiten,
bosrietzangers, zwartkoppen, tuinfluiters, spotvogels en enkele rietgorzen. Ook werden er uitgevlogen
jonge gekraagde roodstaarten gezien maar die kwamen mogelijk van
de Landgoederen. Een enkele keer
werden er jagende boomvalken, haviken en wespendieven gezien maar
de aantallen van deze soorten lijken
wat af te nemen. Buizerd en torenvalk (broedvogel) doen het onveranderd goed. Ook broeden in en
rond het Broek nog minstens drie
paartjes steenuilen. Een paartje
broedt al jaren in een door Mark en
Leij opgehangen steenuilenkast.
Het is juist dit paartje dat ook overdag vaak luidruchtig blijk geeft van
zijn aanwezigheid.
Bleeke Heide
Hoewel we tijdig een herinnering
hadden gestuurd naar de betreffende ecoloog, had de Brabantse Delta
weer verzuimd het waterpeil op de
afgesproken datum te laten zakken
zodat de waterstand te lang te hoog
bleef. Hierop geattendeerd werd er
vervolgens te rigoureus ingegrepen
en zakte het water te snel tot een te
laag peil waardoor broedvogels zoals geoorde futen en dodaarsjes in
de problemen kwamen. We hebben
zowel bij de Brabantse Delta als bij
Staatsbosbeheer voor de zoveelste
keer aangedrongen om de gemaakte
afspraken beter na te komen.
De Bleeke Heide kent dit jaar twee
kanten. De doortrek van zowat alle
soorten steltlopers was (na het zakken van het waterpeil) enorm spectaculair. Zowat alle soorten steltlopers werden waargenomen, zelfs
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zwaluw uit de lucht plukken.

krombekstrandlopers

sproken echte kustvogels) maar ook
krombekstran dlop ers, kanoeten,
kleine strandlopers en temmincks
strandlopers. Het broedsucces van
de weidevogels daarentegen mag zo
goed als mislukt beschouwd worden. Slechts enkele paartjes kieviten, mogelijk een paartje grutto en
een paartje scholekster slaagden
erin jongen groot te brengen. Uit
waarnemingen blijkt dat in enkele
dagen (een dag?) het broedsucces
van deze soorten om zeep geholpen
werd. Oorzaken zijn moeilijk te
duiden maar we denken vooral aan
predatie. In de tweede helft van juni
werden er toch nog twee paartjes
alarmerende tureluurs waargenomen zodat het merkwaardige feit
zich voordoet dat er waarschijnlijk
meer jonge tureluurs dan jonge
grutto’s groot gekomen zijn. Verheugend was het grote aantal kneus
in de zuidelijke Bleeke Heide,
waarvan waarschijnlijk enkele paartjes tot broeden kwamen.
In het gemeentebosje achter de
kijkkuil werden zowel spotvogel,
nachtegaal als tuinfluiter gehoord.
In “ Leuris boske” ten zuiden van de
Bleeke Heide bij de brug over de
Strijbeekse Beek zong op zondag 5
juni een vuurgoudhaantje. Op 19
juni pakte een jagende boomvalk
bij het uitkijkpunt een keizerslibel
p a l voo r de o gen van de
“ zondagfietsgroep”. De boomvalk
verorberde de libel boven de waarnemers waarbij zelfs de neerdwarrelende libellenvleugels gezien werden. Enkele weken later zagen we

Staatsbossen
In de Staatsbossen (Ossengoor,
Leemkuilen en omgeving) werden
dit jaar maar liefst vijf roepende
na chtz waluwen gehoor d ( inf o
Staatsbosbeheer). Ook dit is waarschijnlijk het gevolg van het betere
beheer door SBB. De toename van
open stukken in de bossen, de vernatting, de vrijgezette, bredere
zandbermen (werk van Mark en
Leij!!) zorgen voor een aanmerkelijke biotoopverbetering voor o.a.
nachtzwaluw, boomleeuwerik en
levendbarende hagedis.
Ook de verzachting van de bosranden bij de Alphense Ber gen
(uitgevoerd door SBB op verzoek-

kneu

van Mark en Leij) trok veel vogels
aan, vooral boompieper, en boomleeuwerik. We hopen dat de geelgors zich hier weer vestigt.
Op de ondergelopen weilanden in
de Staatsbossen werden weer meerdere paartjes dodaarsjes met jongen
gezien. Waarschijnlijk hebben ook
een of meer paartjes wintertalingen
jongen grootgebracht. Ook waren er
gedurende het gehele broedseizoen
enkele paartjes kuifeenden aanwezig. Er werden dit broedseizoen
veel minder kruisbekken gehoord.
Roofvogels en uilen
Henk van Gils uit Alphen meldde
ons dat er aan de Boslust in Alphen
drie jonge torenvalken uit een Mark
en Leij kast gevlogen zijn.

juli in ’t Merkske. Aan het eind van
de middag ontdekte Erik Rijnen op
de Castelreesche Heide een velduil!
Hij was op de kiekendievenmanier
aan het jagen boven de ruige stukken. De velduil dook af en toe naar
beneden en werd na een minuut of
vijf verjaagd door twee kraaien en
ging in de jonge aanplant op de uitkijk zitten. Johan Schaerlaeckens
zag de velduil een dag later terug.
Boven het gebied hingen toen ook
een wespendief en enkele torenvalken. Bovendien scharrelden er jonge, bedelende buizerds rond. Huub
Don zag op 9 juli ter plaatse een
ransuil met jong. De oudervogel zat
rustig op een weipaaltje te suffen
(achter de aanplant), maar het jong
was actief langs de slootkanten aan
het jagen. Huub zag verder nog
drieënvijftig overvliegende regenwulpen, twee witgatjes en hoorde
een roepende kwartel. In hetzelfde
gebied werd door meerdere waarnemers praktisch de gehele zomer een
jagend vrouwtje bruine kiekendief
gezien. De Castelreesche Hei lag er
toen heel fraai bij: rijpend koren,
bloeiende veldbloemen, mooie ruige stukken met veel muizen, insecten, vlinders en vogels: kwartels,
kneus, rietgorzen, geelgorzen, roodborsttapuiten en grasmussen. Dat
belooft wat voor de toekomst als
SBB nog veel meer gronden in beheer krijgt.
Al op 4 augustus zag Harry van
Vugt een jonge slechtvalk op de
Bleeke Heide in Chaam. Het is toch

velduil

Foto: Bert Morelissen
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wel intrigerend te weten waar deze
vogel uitgevlogen is.
In de Staatsbossen tussen Chaam en

Ransuil

zondere aandacht aan paddelstoelen
te besteden. Geen onaangename bezigheid overigens, want de paddestoelen zijn dit jaar niet alleen bijzonder vroeg maar ook nog eens
heel talrijk. In het schitterende gebied rond het Bootjesven (Wortel
Kolonie) zagen we op 27 augustus
o .m . h an en ka m, st ek e lz wa m
(zeldzaam) en kastanjeboleet. Eén
dag later in de Staatsbossen: roodbruine slanke amaniet, heksenboleet, berkenboleet, kaneelkleurige
melkzwam, vliegezwam en hanenkam.

Foto: Vogelopvang ‘t Hemelrijk

Gilze broedden dit jaar maar liefst
tien paartjes buizerds, zeven paartjes haviken, vijf paartjes sperwers
en waarschijnlijk één paartje wespendief. Het valt op dat het voor
sperwers, toren- en boomvalken
steeds moeilijker wordt jongen
groot te brengen. Ook in de Staatsbossen waren maar twee paartjes
sperwer succesvol. Velen denken
dat dit vooral te maken heeft met
predatie door haviken en bosuilen.
T jeerd en Maaike Hendriks troffen
op 12 augustus een roestende ransuil aan in een dicht met klimop begroeide populier midden in de bebouwde kom van Chaam. Op 23
augustus wa s de vogel nog altijd
aanwezig. De talrijke onder de
boom liggende braakballen toonden
aan dat de uil waarschijnlijk steeds
van deze slaapplaats gebruik maakte.
Padde stoelen
Met Frank Degenaar in het gezelschap is het onmogelijk geen bij-

kastanjeboleet

O ve rige waarnemingen
Boswachter Edwin van Meel van
Staatsbosbeheer woont sinds kort
op een hele strategische plaats nl.
tussen de Bleeke Heide en de Strijbeekse Heide (= Hemelstraat). Bovendien komt Edwin natuurlijk als
boswachter beroepshalve in onze
mooie gebieden. Edwin gaf zijn
waarnemingen van de laatste maanden door: 29 maart: een vrouwtje
blauwe kiekendief, Oude Strumpt;
18 april: zeventien regenwulpen
Bro skens; 16 mei: be r geen d,
Chaamdijk, Hemelstraat; 16 mei:
roodborsttapuit, Hemelstraat; 28
mei: een grauwe vliegenvanger, Hemelstraat (helaas niet broedend); 15
juni: witgatje bij mijn poel, Hemelstraat; 3 juli: zes z warte ooie vaars
vliegend boven de Hemelstraat; 18
juli: twee torenvalken slaan een
winterkoning
en drie (kippen)
kuikens; 1 juli: een steenuil Dassemusschestraat; 15 augustus: een
zwarte roodstaart, Hemelstraat.
Verder nog twee paartjes boerenzwaluwen broedend in de schuur
terwijl de huiszwaluwen verkennend rondvliegen (de kunstnestjes
zijn al opgehangen). Bij het SBBkantoor aan de Gilzeweg heeft een
paartje grauwe vliegenvangers twee
broedsels grootgebracht.
De huiszwaluw deed het dit jaar erg
goed in de bebouwde kom van
Chaam. Op de Blokkenweide/
Wouwerdries vestigden zich enkele

kunstnestjes. Dit lijkt een stabiele
populatie te worden van zo’n zeven
paartjes waarvan enkele met een
zelf gebouwd nestje. Zie verder het
artikel van Henk Meeuwsen, elders
in deze nieuwsbrief.
Begin juni kwamen er veel waarnemingen binnen van roepende kwartels. Omdat Nederland aan de noordelijke rand van het verspreidingsgebied ligt, worden vooral zuidelijker regionen door vrouwtjes bezet
en zijn het vrijwel uitsluitend mannetjes die tot in Nederland doortrekken. Ringonderzoek leert dat de
verhouding mannetjes : vrouwtjes
in Nederland 5 : 1 is.
Er waren bedroevend weinig zomertortels en wielewalen dit broedseizoen. Vanaf midden jaren tachtig
is het aantal broedparen van de zomertortel met 85% afgenomen. Het
huidige aantal in Nederland wordt
geschat op hooguit 10.000 paartjes.
Oorzaken zijn vooral het verdwijnen van weelderige kruidenbegroeiingen met als gevolg gebrek aan

zwarte ooievaar

Foto: Femke Coenders

www.harteman.nl

voedsel waardoor zomertortels nog
maar één keer (in plaats van twee
keer zoals vroeger) broeden. Door
de meedogenloze jacht in de winterkwartieren (Sahel, Afrika) en tijdens de trek (Frankrijk!!) is de
sterfte bovendien onacceptabel
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mertortel in onze streken de laatste
jaren de voorkeur lijkt te geven aan
grote natuurvriendelijke tuinen in
plaats van goed ontwikkelde houtwallen of jonge bosopstanden in
grote natuurgebieden. Zo konden
Guust van der Steen, Ad Verhoeven, Henk Laarhoven en Hans
Oomen heel de zomer genieten van
h et vr ie n de lijk e t ur rrrr rrrr rrr ,
turrrrrrrrrrrrr. Ook bij de visvijver
in Alphen telde Frie Boon nog
twee, maar mogelijk zelfs drie roepende zomertortels.
In ’t Merkske werd op 7 juli een
foto van een metaalvlinder (een

gierzwaluw

Metaalvlinder

Foto: Karl Hellemans

dagactieve nachtvlinder) gemaakt
die, volgens kenners, het noteren
waard is.
Nol Verdaasdonk zag op 9 juli achter zijn huis in het Mastbos een
groep kruisbekken, mannetjes en
vrouwtjes, drinkend aan zijn poel.
Ook het aantal wielewalen is de
laatste jaren met 25-50% afgenomen. Met onze zaterdag- en zondaggroep konden we dit broedseizoen nauwelijks meer genieten van
het typische “duudeljo”. De enkele
keren dat we een mannetje hoorden
(o.a. de Goudberg, het Merkske en
de Grote Speelweide) kreeg de wielewaal onze extra aandacht in de
wetenschap dat de vogel steeds
zeldzamer wordt. Ook in gebieden
waar ogenschijnlijk niets veranderd
is, neemt de wiele waal af. Mogelijk
zijn er problemen in de trek- en/of
overwinteringsgebieden of zijn er
k lim aat ge re late er de p ro bleme n
waarbij vooral de nattere zomers

De familie Snijders meldde telefonisch een groene specht met jong in
het Ulvenhoutse Bos.
Hoewel niet in ons werkgebied is
het heel interessant te weten dat er
ten noorden van T ilburg (Leikeven)
twee jonge grauwe klauwieren uitgevlogen zijn, temeer daar sommige
van “onze” gebieden (’t Merkske, ’t
Broek) als broedgebied steeds geschikter worden voor deze uiterst
zeldzame broedvogelsoort, Zo zag
Sylvia van Nes dit voorjaar nog een
grauwe klauwier in ’t Broek.
Frank Degenaar heeft een zwak
voor gierzwaluwen. Frank constateerde dat de hoofdmacht van de
Chaamse gierzwaluwen op 28 juli
vertrokken is hoewel er tot en met
eind augustus nog sprake was van
late doortrekkers.
Op 16 en 18 augustus werd er boven de Blokkenweide in Chaam een
solitair sijsje gezien.
Uit de mailbox
Frie Boon op 11 juni:
“Gisteren heb ik nog een grote ronde gelopen in de buurt van de Herdersweg. In de wei zat een gruttopaar met een jong. Verder diverse
kieviten en wulpen. Buiten o.a de

aan de rand van de sloot zeker op
vier plekken kwartels gehoord.”
Will Woe stenbe rg op 12 juni:
“Op vak 84 een boomblauwtje en
we vonden weer bloeiende stijve
ogentroost. Er komt ook al veel jonge heide op maar ook ontzettend
veel grove den en berk. Enkele geelgorzen in de Gilsche Heide en bij
het Gasstation. Ook verschillende
roodborsttapuiten. Langs het pad
naar de visvijver tussen Alphen en
Riel hoorden we de zomertortel en
zagen twee geelgorzen en twee jonge kieviten in de wei.”
Ghislaine Me rmans op 14 juni:
“Vanmiddag tijdens mijn lunchpauze probeerde een knots van een
groene specht een van mijn pas uitgevlogen jonge lijsters te grazen te
nemen. Een herrie en een kabaal
van jewelste van de ouders die hem
aanvlogen en hem zo op andere gedachte brachten. Met mijn hulp was
dat gevaar in ieder geval geweken.
Nog geen 5 minuten later kwam er
een hongerige kraai en die probeerde dezelfde stunt uit te halen, maar
ook die ging met een lege maag er
vandoor. Ik voel het als mijn moederlijke plicht deze 3 prachtige lijs-
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de wijde wereld in. Ze huizen gelukkig net naast mijn voordeur, dus bij
ieder spoortje van onraad schiet ik
ze te hulp!”
Em en Ernst Vries op 19 juni:
“Op d e G e e r sb ro e k se we g
(Ulvenhout-Chaam) zagen we op 12
juni een witte ibis. De vogel kwam
meerdere malen terug. Op 16 juni
een roodmus, helaas geen foto, en
ook niet meer gezien.”
Sjoe rd Borst op 19 juni:
“ Bijgaand een foto van een parend
koppeltje lindepijlstaarten. Ik vond
ze op 14 juni in mijn aspergebakje.
Tevens kan ik nog vertellen dat het
koppeltje boerenzwaluwen, dat bij

witte ibis

Foto: E. Vriens-Grasso

Gelukkig in heel het gebied nogal
wat veldleeuweriken.”
Will Woestenbe rg op 20 juni:
“Gisteren, zondag 19 juni, een zomertortel nabij de nieuwe rotonde
aan de Baarleseweg en een jagende
boomvalk boven het centrum van
Alphen.”

lindepijlstaarten

Foto: Sjoerd Borst

ons aan het broeden is geslagen, na
een kleine drie weken broeden, op
vrijdag 17 juni de gelukkige ouders
zijn geworden van een vijfling. Kinderen en moeder maken het goed.”
Frie Boon op 19 juni:
“Vanmorgen nog even naar Alphen
geweest. Bij de oude Gilzerbaan zat
inderdaad de geelgors.Verder op
het erwtenveld als bijzonderheid de
grote gele kwikstaart. Bij de visvijver in Alphen telde ik zeker twee
zomertortels.
De geelgors verzamelde al insecten
in zijn bek dus dat is een goed teken. Aan het Dijksbaantje zat een

Frie Boon op 2 juli:
“Vanmiddag weer eens in de buurt
van de Boerenbaan geweest. De
geelgorzen zijn er nog. Verder telde
ik zes veldleeuweriken in de lucht
en ook gele kwikstaarten zitten er
nogal wat. Naast de weilanden bij
het Gasstation enkele veldleeuweriken en zeker vijf geelgorzen. Op de
Herderdersweg en Lammersweg in
totaal acht geelgorzen. Verder nog
een ree in de maïs.
Ook daar gele kwikstaarten en
kwartels.Bij het Gasstation heeft
iemand opdracht gegeven om de
sloten maar eens goed uit te maaien. Daar moet dus in de toekomst
ook contact mee gelegd worden
want dit is te vroeg in het jaar.
Maar goed: Met de geelgorzen is
alles oké.”
Mariëlle Donke rs op 14 juli:
“Op een dag in april zagen wij bij
ons thuis (Dorpsstraat 41) een

daarna iedere dag. Opeens in mei
waren er twee! Omdat ze zo druk
bezig waren met het verzamelen
van wormpjes, rupsjes en insecten
kregen wij het vermoeden dat er
ergens een nestje moest zitten. Tosca had gezien dat ze met het "eten"
naar een gat in de muur naast het
keukenraam vlogen. Hier had vroeger de afvoer van de afzuigkap gezeten. Hubert pakte de huishoudtrap, keek in het gat en zag een
nestje met, naar hij dacht, drie jongen. Dus gauw de videocamera gepakt. Terug op de trap met de
camera in de aanslag vloog het
vrouwtje tijdens het filmen van het
nest langs de camera door de haren
van Hubert (er was immers weinig
ruimte!) In plaats van drie jongen
zaten er vijf! Leuk hé? Een nestje
met uitzicht op de Brouwerij. De
volgende dag zat er een jong op de
grond. Wij dachten dat hij uit het
nestje was gevallen. Zijn ouders
kwamen hem op de stoep voeren.
De dag erop zaten er drie jongen
op de stoep. Het duurde vier dagen
voordat het laatste jong uitgevlogen
was. Ze werden al die tijd, totdat ze
konden vliegen, door de ouders bij
ons op de stoep gevoerd. Is dat
apart of niet, zo midden in het dorp
naast een druk plein!
Op donderdagavond 23 juni ging
Tosca de post uithalen bij de Mazda-garage aan de Dorpsstraat en
liet de zijdeur open staan. In haar
ooghoek zag ze iets wegrennen dat
tegen de openstaande zijdeur botste

Zoefje ( 10 dgn)

Foto: Mariëlle Donkers
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en vervolgens naar binnen liep. Wat
is dat nou? Terug binnen gekomen
zat er in het hoekje van de keuken
een haasje van ongeveer een week
oud! Waar komt die nou vandaan
en wat moeten we ermee aanvangen? Het haasje was uitgeput en
liet zich gemakkelijk oppakken.
Hij werd in een doosje gezet om
wat tot rust te komen. Dan maar
Mariëlle en Hans gebeld om te vragen wat we hem te eten konden geven. Die wisten dat ook niet maar
kenden wel dierenartsen die ze altijd om advies mogen vragen. Hildegard van dierenartsenpraktijk
"De Oude School" had zelf eens een
haasje grootgebracht en een half
jaar in huis gehad, dus die wist wel
raad: Puppiemelk om de nacht door
te komen en overdag koffiemelk met
een scheutje warm water via een
doekje in zijn mondje laten lopen.
Hij zou er dan vanzelf aan gaan
sabbelen. Mooi niet dus! Hij was
nog van slag en wou niks eten. Als
het niet zou lukken, konden we bij
haar de volgende dag een spuit en
puppiemelk komen halen. Zo gezegd zo gedaan. Zoefje (zo heet hij
inmiddels) werd gewogen en woog

ontsnapt.Hij had zich verstopt in de
gereedschapskoffer van Hubert!
Een konijnenkooi van Hildegard is
nu zijn tijdelijke huisvesting. Zoefje
doet het heel goed en weegt nu 350
gram. Hij is nu drieëneenhalve
week oud en eet, behalve zijn melk,
ook al blad van groente en konijnenvoer. Hij luistert goed naar zijn
naam en is handtam.”
Wim Dumont op 19 juli:
“Voor de doorgewinterde Mark &
Leijer zal het misschien niet zo bijzonder zijn, maar in de lijsterbes in
mijn tuin kon ik zien dat een jonge
goudvink gevoerd werd door het
vrouwtje. Het drietal (mannetje,
vrouwtje en jong) zat zich al de hele
morgen goed te doen aan de vruchten in de lijsterbes. Ik heb ze nog
niet eerder zo dichtbij gezien.
Op de foto het mannetje en jong samen op de rand van het vogelbad.
Het vrouwtje heb ik helaas nog niet
kunnen fotograferen.”

goudvink met jong

Foto: Marianne Dumont

Zoefje ( 3½ week)

Foto: Mariëlle Donkers

175 gram. Het is een mannetje. Om
de 2 uur moest Tosca hem eten geven. 10% van zijn lichaamsgewicht
in ml moest hij per dag binnen krijgen. In de vrije natuur worden
haasjes maar 2 keer per dag gezoogd door de moeder maar daar
zitten dan ook veel meer voedingsstoffen in! Na 3 dagen had hij een

Will Woestenbe rg op 6 augustus:
“Omdat de zaterdaggroep vandaag
niet ging wandelen, ben ik maar
eens op de koffie bij mijn moeder
gegaan. Na afloop rustig teruggefietst, genietend van de huiszwaluwen in de Molenwijk. Thuis aangekomen zei Tessie dat ik meteen terug moest naar mijn moeder want
er zat een roofvogel in haar garage.
Ik meteen terug en nam me voor om
de binnen gevlogen sperwer (wat
kon het anders zijn) vrij te laten.
Wat schetst mijn verbazing toen ik
tegen het achterraam van de garage een boomvalk zag zitten, onge-

openstaande deur, jagend achter
een kleine vogel of libel.
Na een foto te hebben gemaakt zette
ik de deuren open en al gauw vond
de valk de weg naar buiten en koos
sierlijk het luchtruim.”
Arthur van de n Wiel op 20 augustus:
”Onder de nokrand van de garage
had ik dit voorjaar een nestje gehangen voor de boerenzwaluw in de
hoop dat er gebruik van gemaakt
zou worden. In juni zat er inderdaad een vogeltje in die erg schuw
was, zodat het moeilijk te ontdekken
was wat voor vogel er in huisde.
Wel zat hij vaak even op de dakgootrand. Met veel geduld en met
mijn fototoestel in de aanslag heb ik
er ’n paar foto’s van kunnen maken. Na enig speurwerk in de boeken bleek het de grauwe vliegenvanger te zijn. Of er jongen zijn geweest weet ik niet, ik heb niet in het
nestje gekeken. Nadat hij niet meer
kwam en ik het nestje schoon wilde
maken lag er nog een eitje in, beige
met bruine vlekjes. Het nestje hangt
weer terug en hopelijk komt de
grauwe vliegenvanger ook volgend
jaar weer.”

Johan Schaerlaeckens

Met dank aan allen die de moeite
namen hun waarnemingen
door te geven.
Iedereen kan zijn waarnemingen,
liefst via e-mail, doorgeven aan:

Johan Schaerlaeckens
Blokkenweide 18
4861 BN Chaam
Schaerlaeckens@tiscali.nl
of: 0161 492046.
SMS: 06 53515302
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Broedgegevens uilen werkgebied M&L 2005

D

e kerkuilen in Chaam e.o.
wo rde n ge ïnve nta risee rd
door Wim en Frank Cornelissen.
Het geïnventariseerde gebied betreft Chaam, Ulicoten, Gilze en
Geersbroek te Ulvenhout: In totaal
hebben in dit gebied dit jaar zestien paartjes kerkuilen gebroed:
acht in Chaam, vijf in Ulicoten,
twee in Gilze en een op Geersbroek
te Ulvenhout.
Deze kerkuilen hebben in totaal 72
eieren gelegd. Hiervan zijn er dertien niet uitgekomen zodat we 59
jonge kerkuilen mochten verwelkomen. Van de 59 jonge kerkuilen
zijn er uiteindelijk 48 uitgevlogen
en zijn er elf een vroegtijdige dood
gestorven. In Chaam zijn er negenentwintig kerkuilen uitgevlogen, in
Ulicoten veertien, in Gilze vijf en
op Geersbroek te Ulvenhout zijn
geen van de eieren uitgekomen
(waarschijnlijk verstoord). Van de
vijf broedgevallen in Ulicoten broeden er al jaren twee in schoorstenen
van boerderijen.
De kerkuilen in Alphen worden geinventariseerd door Will Woesten-

nest kerkuilen (± 2 weken)

berg. Will had in
Alphen dit jaar
zes succesvolle
br o e d ge v a l le n
waarvan één vrij
broe dgeval
en
vijf broedgevallen in kasten. Dit
is voor Alphen
een nieuw record.
Er zijn twintig
jongen uitgevlogen, drie jongen
zijn
voortijdig
gesneuveld. Er
zijn twee eieren
niet uitgekomen.
Bovendien was er nest kerkuilen (± 4 weken)
één vrij broedgeMet betrekking tot de broedresultaval dat niet succesvol was. Dit kopten van de kerkuilen in Baarle heeft
peltje heeft twee eieren gelegd die
Johan Versmissen de volgende geniet zijn uitgekomen.
gevens doorgegeven.
Bij de steenuilen heeft Will tweeVoor de kerkuilen is het een mooi
broedgevallen in nestkasten kunnen
jaar geworden in de regio. Johan
noteren. Eén broedgeval met vijf
heeft vier broedgevallen in een
jongen die allemaal zijn uitgevlonestkast opgetekend met in totaal
gen en één broedgeval met vier uitveertien jongen die zijn uitgevlogen
gevlogen jongen waarvan er twee
en een vrij broedgeval in een
na het uitvliegen zijn gesneuveld
schouw (aantal onbekend).
door toedoen van honden. Op vier
Daarnaast is een jong ondergev er sch illen de
bracht in het vogelrevalidatiecenplaatsen heeft
trum Zundert (gebroken poot) en
Will vijf vrije
een exemplaar overleden. Deze
broe dgev allen
kerkuilen kwamen uit een nest met
kunnen vastvier die onder de nokgordingen van
stellen. Op één
een open stal zaten. Door de val is
plaats broeden
er eentje overleden en heeft de anal jaren twee
dere zijn poot dus ge broken. Na dekoppeltjes onze opgehaald (omstreeks 24.00 uur)
der hetzelfde
te hebben is met de eigenaar beslist
dak. Op een
om onder het nest een stapel lege
locatie heeft
juten zakken te plaatsen, in afwachWill zelf drie
ting tot de andere uilen konden
jongen gezien.
worden bevrijd.
Op de andere
Die volgende morgen de overige
plaatsen zijn in
twee uilen gevonden op de juten
alle gevallen
zakken en deze zijn in de nestkast
jongen waargeplaatst die reeds aanwezig was.
genomen maar
Door het warm weer en de nesthet aantal is
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wel melding ontvangen dat er op
een locatie twee dode jongen zijn
teruggevonden.
Niettemin een mooi resultaat.
Voor de torenvalken in de regio die
die gecontroleerd zijn, kan Johan
ook positief zijn.
Op de verschillende locaties (tien)
zijn in totaal zevenendertig jongen
uit gevlo gen. Daarn aa st is e r
een broedgeval waar de jongen (zes
stuks) dood in de nestkast lagen met
aanzienlijk wat prooi en alleen het

mannetje nog aanwezig. Ook zijn
twee nestkasten gevonden waar het
mannetje alleen aanwezig was met
respectievelijk een en zes eieren. In
al deze gevallen kan er van worden
uitgegaan dat het vrouwtje is overleden.
Mits een goed jaar wordt volgend
jaar de 50 uitgevlogen jongen in
onze regio gehaald.
Wim Cornelissen
Will Woestenberg
Johan Versmissen
Foto’s bij dit artikel: Gerrie Rommens

jonge steenuil

vermoedelijk de temperatuur te
hoog opgelopen en zijn de jongen
gewoon van deze plaats gesprongen.
De twee uilen in de kast zijn nog
een paar keer bezocht en gewogen,
met als resultaat dat ze wel gevoederd zijn in de kast. Deze hebben
ook al het luchtruim gekozen.
Voor het eerst heeft Johan ook wat
resultaten kunnen boeken met de
steenuilen.
Op vier locaties waren de kasten
bezet en zijn de uiltjes ook tot broeden gekomen. Het resultaat mag er
wel zijn met vijftien uitgevlogen
steenuilen. Ondertussen heeft Johan

nest jonge steenuilen

-DDUYHUJDGHULQJ0DUN /HLM
/HLM
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Terugblik fietstocht Mark en Leij juni 2005

D

e jaarlijkse fietstocht werd
dit jaar georganiseerd door
Guus en Joop van Roozendaal en
Sjoerd Borst. Het thema van de
fietstocht was: “Wat Mark en Leijers bezig houdt.” Een aantal werkgroepen van Mark en Leij zouden
tijdens deze tocht wat meer vertellen over hun werk een de resultaten daarvan. zesendertig enthousiaste fietsers hadden zich op zondag
26 juni aangemeld. We ontvingen
bij het inschrijven een routebeschrijving met uitleg over de vele
bezienswaardigheden onderwe g.
Tevens kreeg elke deelnemer een
flesje water en een appeltje voor de
dorst. Dit hadden we wel nodig
want het werd nog goed warm in
de loop van de dag. De weergoden
waren ons heel goed gezind en onder een strak blauwe lucht vertrok
de eerste van de drie groepen om
10.00 uur vanaf Bellevue.
Wat Mark en Leije rs bezig houdt
De eerste halte was bij het nieuwe
kippenhok van het Chaamse Hoen
aan de Kerkdreef. Hier werden we
opgewacht door Jack Rombouts die

de vlinderwerkgroep

nog even alles aan het aanvegen
was. Deze namiddag zou dit project
officieel geopend worden en moest
alles er netjes uitzien. We kregen
uitleg over het ontstaan en de uitvoering van het gehele plan van de
Chaamse kip en de Rooms Katholieke kerkschuur die de stichting
Pelicaen Chaam hier heeft verwezenlijkt. Vooral de ‘kijkdoos’ was
zeer fraai en origineel gerealiseerd
door Ruud Ringers.
Ook de poosplaatsen van Pien
Storm van Leeuwen werden bekeken.
Toen weer op de fiets en via allerlei
achterafweggetjes kwamen we uiteindelijk op een zandweg achter
Landgoed Valkenberg.
Hier vertelde Frans Vermeer van de
Vlinder werkgroep (met een dik vest
aan) dat het nog geen echt weer
voor de vlinders was, eind juni zullen we er meer zien vliegen. Pas als
Frans zijn vest niet meer aan heeft,
zal het ook voor de vlinders warm
genoeg zijn om te gaan vliegen (en
wij maar puffen van de warmte van
het fietsen!!!.)

Uitge breide lunch
Over een smal bospaadje slingerden
we door de mooie bossen en kwamen we via allerlei bedrijven, kwekerijen en een hondenkennel uiteindelijk aan op het ‘landgoed’ van
Sjoerd en Sylvia Borst. Hier werden
we verrast met een uitgebreide
lunch: De verschillende broodjes,
croissantjes, peperkoek, gevarieerd
beleg en volop koffie, thee of frisdrank ‘fietsten’ er wel in. We konden ook even in de tuin bij Sjoerd
rondwandelen wat echt de moeite
waard wa s. Sjoerd en Sylvia, nogmaals bedankt voor de gastvrijheid
en de goede verzorging van onze
lunch.
Annette Cleijsen van de Weidevogelwerkgroep had hier een kraampje ingericht met allerlei documentatie over hun activiteiten in het bijzonder en over de weidevogelbescherming in het algemeen.
Wat Mark en Leijers nog mee r
bezig houdt
Vervolgens weer op de pedalen. Nu
gingen we richting Alphen via de
Staatsbossen. Het was ondertussen
bloedheet maar onder de bomen
was het heerlijk koel. In de Staatsbossen werden we bij de Leemkuilen opgewacht door Frank Degenaar. Hij vertelde ons over de werkzaamheden van de We rkgroep van
Mark en Leij. Hoe zij op enkele zaterdagen in de winter samen met de
natuurbeherende instanties in bepaalde gebieden de natuur een
handje helpen. De resultaten worden steeds duidelijker zichtbaar en
veel organismen, zoals hagedissen,
libellen en vlinders profiteren dankbaar van hun werk. Eventuele kandidaten die hier aan mee willen
werken, kunnen zich te allen tijde
bij Frank opgeven.
Wat verderop stond Jeroen Stoutjesdijk van de Amfibieënwerk-
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Ondanks dat we steeds in de nabije
omgeving gefietst hebben waren er
toch nog vele dingen die we eigenlijk nooit echt goed gezien hebben.
Dank zij de bezienswaardigheden
onderweg werden we op vele bijzondere wetenswaardigheden geattendeerd die je normaal zomaar
voorbij rijdt en hebben we weer vele nieuwe dingen in onze streek ontdekt.

De lunch bij Sjoerd en Sylvia

ter zien die uit de poel van de leemkuilen was geschept. Hij vertelde
ons over kikkers, salamanders en
andere bewoners van dit water. Ook
legde hij iets uit over de monitoring
van bijzondere gebieden en hoe zijn
werkgroep dit aanpakt.
Weer een beetje verder zat Dick
Klees als vertegenwoordiger van de
Zoogdierenwerkgroep. Hij had een
rosse woelmuis bij en vertelde ook
over andere muizen die hier voorkomen. De uitleg over het kleine
nestje van de dwergmuis was ook
zeer interessant. Hij liet ook allerlei
fecaliën en afgekloven dennenappels zien en vertelde hoe je hiervan
veel kunt leren over het desbetreffende dier en zijn eetgewoontes.
Tom was hevig geïnteresseerd in de
hondenschedel, want dit past natuurlijk in zijn (interesse)straatje.
Trees van de Velde had een ongelukkige val gemaakt en belandde in
het prikkeldraad. Met wat kleine
verwondingen ging ze toch weer
dapper en vrolijk door. Hopelijk
houdt ze er niets aan over. En weer
verder, nu langs de campings Buitenveld, de Speelweide, de Flaasbloem (dit is bijna een dorp op zich,
zo groot) en Klein Paradijs kwamen
we uiteindelijk in de rust van de
Bleeke Heide. Hier ook een verscheidenheid aan ‘gasten’. De vele
vogels waren een weldaad voor de

Schaerlaeckens die ons over het
ontstaan maar vooral over de toekomst van dit vogelparadijs vertelde. Aan de hand van een kaart liet
hij zien wat er over twee jaar allemaal gerealiseerd gaat worden.
Koele pint
Toen nog even een ommetje via het
‘Vagevuur’ en de ‘Hemel’ en daarna als een speer naar Bellevue. De
koele pint op het terras smaakte
heerlijk. Bijna alle fietsers genoten
nog even na en iedereen fietste met
een tevreden gevoel naar huis.

werkgroep werkdagen

Be dankt
Joop, Guus, Sjoerd en Sylvia: Namens de gehele fietsclub be dankt
voor jullie enorme inzet. Het was
een zeer geslaagde dag.
Al de vertegenwoordigers van de
verschillende werkgroepen, ook
dank zij jullie bijdrage was deze
dag een succes. Jammer van het vele werk en de goede voorbereidingen dat er niet meer leden meefietsten op deze dag. Ze hebben zeker
en vast iets moois en gezelligs gemist. Hopelijk is er volgend jaar
meer animo zodat de mensen die
zoveel tijd en energie in deze dag
steken meer waardering krijgen
voor hun inzet.
Loes Schaerlaeckens
Foto’s: Joop van Roosendaal
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Ecologische Verbindingszone: terug naar af

E

ind mei liep ik mijn dagelijkse route langs de Strijbeekse
beek en de Huisvennenloop. Hier
houd ik voor onze vereniging en
voor diverse natuurorganisaties
heel de flora en fauna bij. Tot mijn
grote schrik zag ik dat het waterschap "Brabantse Delta" flink had
huisgehouden en dat mijn inventarisaties eigenlijk vergeefs bleken te
zijn. Ik heb toen de volgende brief
naar het waterschap Brabantse
Delta gestuurd.
Ecologische verbindingszone……
terug naar af!
4 juni 2005
Geachte heer/mevrouw,
T ijdens mijn inventarisatieronde
voor weidevogels (Brabants Landschap/Mark en Leij), dagvlinders
(Vlinderstichting/Mark en Leij),
reptielen en amfibieën (RAVON/
Mark en Leij) en planten (Mark en
Leij), ben ik mij deze week rot geschrokken! Uw werkzaamheden op
en rond de Strijbeekse beek
(amersfoortcoördinaten 386.0/123.3
tot 386.8/122.0) en de Bijloop
(122 .7/385 .6 tot 122.2 /386.6 )
maakten mij erg verdrietig en bijzonder kwaad!
Ik schets u eerst hoe geweldig deze
mooie zone was. Sinds enkele jaren
ligt langs de Strijbeekse beek en
zijn Bijloop een bijzonder fraaie

ecologische verbindingszone. Deze
is er met gemeenschapsgeld gekomen, als compensatie voor de verloren natuurstukken tijdens de ruilverkaveling Älphen-Riel.” Diverse
poelen en verlaagde stukken floreren geweldig. Eindelijk, na jaren,
groeit er veel echte koekoeksbloem,
stekelbrem, heide en dit jaar zelfs
ronde zonnedauw. Enkele dagen
geleden zag ik de eerste levendbarende hagedis. Groene kikker, bruine kikker en gewone pad komen er,
samen met vinpoot-, kleine- en alpenwatersalamander, veelvuldig
voor. Voor vogels werd deze zone
een waar paradijs. Patrijzen, fazanten en roodborsttapuiten broeden er
volop. Argusvlinders, blauwtjes,
kleine vos, distelvlinder en oranjetipje voelen zich er op al die planten bijzonder thuis en ’s zomers
nam ik er regelmatig veel oranje
luzerne vlinders en koninginnepages waar. Voor muizen, egels en
kleine roofdieren is deze zone geweldig. Maar zo was het! Nu is bijna de gehele zone vernietigd! Bijna
alle planten zijn weggeschraapt (op
sommige plaatsen ze lfs voo r
100% ). Weg is de stekelbrem en de
heide, zonnedauw gedecimeerd.
Kluiten zooi bedekken de laag gelegen stukken die vol stonden met
echte koekoeksbloem. Geen vlinder
meer te zien! De biotoop van mijn
eerste hagedis is volkomen weggeschraapt. Een plantenrijke poel is
voor de helft leeg geharkt.
Vermoedelijk zijn veel net op
het land komende padjes en
kikkertjes, vermorzeld onder
de rupsbanden van de grote
machines. Bro edplaatsen
van grondbroedende vogels
zijn verdwenen. De eco-zone
is nu veranderd in een gigantische baan voor onder
andere cross motoren die nu,
met hun ogen dicht, de brede

kunnen passeren. Kortom…alles is
zo goed als weg! Maar het kan nog
gekker… Zaterdag 4 juni rijdt er
weer een machine langs de gehele
Bijloop die de sloot “schoon” zet.
Alle waterplanten (inclusief amfibieën) worden, het is triest, op de
kale stukken grond gegooid…en
niet verwijderd!! Kunnen ze binnenkort weer helemaal op nieuw beginnen.
Mijn observatieroutes kan ik voorlopig wel vergeten. Gegevens van
jarenlange waarnemingen die ik
verzamel, doorgeef en die gebruikt
worden voor onderzoek, zijn nu
doorbroken. Ik ga mij nu maar
richten op joggen en hardlopen,
daar is nu ruimte genoeg voor. Wel
zal ik op moeten passen voor voorbij flitsende motoren en mountainbikes en wie weet gaat het waterschap de eco-zone binnenkort wel
asfalteren, is makkelijk voor hun
materieel en ik kan mijn p.r. verbeteren.
Mijnheer, ik vermoed, dat u geen
ecoloog bij uw waterschap in dienst
heeft, anders was dit beslist niet gebeurd. Stel…...dat er toch een is,
laat hem dan zo snel mogelijk solli-
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wordt er gegarandeerd aangenomen.
Als eenling heb ik tegen zo’n groot
orgaan als de Brabantse Delta weinig in te brengen, daarom heb ik dit
schrijven ook aan diverse personen
en instanties gezonden. Ik hoop dat
er onderling overleg tot stand zal
komen zodat deze desastreuze blunders in de toekomst niet meer voorkomen.
Op deze brief zijn enorm veel reacties gekomen, natuurlijk ook van
het waterschap zelf. De route is
door mij samen met onze voorzitter
Will Woestenberg, Jack Rombouts
(regiomanager van de Brabantse
Delta) en later met Anton Hoogendijk (milieupolitie), gelopen en alle
verloren stukken groen, de werkzaamheden en het vervolg, zijn
door en door besproken.
Op 28 juli zijn we uitgenodigd voor
een hoorzitting op het hoofdkantoor
v a n de Br a b a n t se D e lt a .
Daar hebben Will en ik namens
Mark en Leij, Jack Rombouts als
regiomanager van de Brabantse
Delta, twee notulanten en de dijkgraaf dhr. Vos als voorzitter van de
hoor comm issie, e en lan g e n
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goed gesprek gehad over de ingrepen en over onze wensen om de
vernielde natuur weer in ere ter herstellen. Ook fasering en tijdstip van
de werkzaamheden zijn uitvoerig
besproken. Diverse zinvolle tips
voor dit gesprek hadden we vooraf
van medewerkers van de BMF en
"groene" bestuurders van het waterschap zelf gekregen. Ook specialisten van Mark en Leij hebben hun
bijdrage geleverd.
Aan het einde van de hoorzitting
heeft het waterschap toegezegd dat
Mark en Leij zal worden betrokken
bij het formuleren van nieuwe uitgangspunten en bij de evaluatie van
het onderhoudsplan.
T evens werd toegezegd dat op mijn
verzoek om de drie opgehoogde
drassige stukken opnieuw drassig te
maken, zou worden teruggekomen.
Er is afgesproken dat we binnen
twee weken een brief zouden ontvangen met de inhoudelijke reactie
van het waterschap. Helaas, nu een
maand later, is dit nog niet gebeurd.
De dijkgraaf blijkt op vakantie te
zijn. Wordt vervolgd!
Rob Beenen
Foto’s bij dit artikel: Rob Beenen

Lezing:
Achilles Cools

O

p vrijdag 18 november hebben we Achilles Cools, de
beroemde kauwenman, uitgenodigd voor een lezing over kauwkes.
Vele Mark en Leijers kennen
Achilles van de excursie in juni
2004 in zijn tuin in Sint Joseph
Olen, België.
Achilles Cools is een BelgischKempische bioloog/kunstenaar. Hij
heeft in België aan verschillende
academies gestudeerd en heeft een
aantal prijzen ontvangen voor zijn
schilderkunst. Hij heeft ook een
boek geschreven: “ De kauwentuin”.
Eerder schreef hij de monografie:
“ Kauwen in de spiegel”.
Maar in de eerste plaats is hij een
natuurliefhebber. Hij heeft zijn huis
en de tuin geheel in dienst gesteld
van de natuur. In speciaal gebouwde nissen en tillen zijn volop gelegenheden waar kauwtjes kunnen
broeden en die doen dat in groten
getale.
Kauwtjes zijn niet bij iedereen geliefd. Het zijn nou eenmaal zwarte
vogels met de reputatie van eierrover en kersendief en…"d'r zijn er
veel te veel van!" In werkelijkheid
zijn het hartveroverende, slimme en
lieve schelmen waar heel veel over
te vertellen valt. Je kunt ze altijd en
overal zien. En dat is misschien wel
de reden dat er zo weinig aandacht
aan deze luchtacrobaten wordt geschonken. Daarom komt Achilles
ons meer vertellen over de kauwkes
zodat we in het vervolg met andere
ogen naar deze vogels zullen kijken.
Entree gratis en voor iedereen toegankelijk.
Loes Schaerlaeckens
vrijdag 18 novembe r 2005
café Belle vue Chaam
aanvang 20.00 uur
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Vluchtheuvels voor
uitvliegende weidevogels

S

cholekster, kievit, grutto en
wulp zijn hun leven rondom
Gilze een stuk zekerder, dankzij de
Weidevogelgroep.
650 ne sten ge re d
In de wijde omgeving van Gilze
voltrekt zich iets moois: steeds
meer weidevogels laten zich er horen en zien op steeds meer hectaren
akkerland. Drie jaar terug maakten
agrarische werktuigen in het voorjaar nog korte metten met de eieren
van grutto’s, kieviten, scholeksters
en wulpen. Nu maait, ploegt en egt
de boer langs en om de broedplaatsen heen. Sterker nog: veel boeren
helpen mee de nesten met stokken
te markeren en te verleggen. Zussen
Annet Cleijsen en Maaike Riemslag van Weidevogelgroep AlphenChaam-Gilze zijn er trots op. Na de
start in 2003 met slechts twaalf boeren en dertig hectaren zorgde het
enthousiasme van Annet en Maaike,
ondersteund door veertig even betrokken vrijwilligers en meewerkende boeren voor een ongekend
effect van ‘zwaan-kleef-aan’. Inmiddels doen tachtig bedrijven mee
en konden dit voorjaar op ruim vijfhonderd hectaren boerenland bijna
650 nesten van een ondergang worden gered. Maar er is meer.

Pilotproje ct op “witte grond”
,,Het gaat natuurlijk niet om nestbescherming alleen”, vertelt Maaike
Riemslag, “ veel jonge weidevogels
komen na nestbescherming alsnog
om door de intensieve landbouw.
Omdat ze niet vliegvlug zijn, is het
nodig dat er faunaranden en vluchtstroken zijn waar de jonge vogels
kunnen foerageren en schuilen tegen predatoren”.
He t we r d e en p ilotp ro je ct :
“Nestbescherming in combinatie
met vluchtheuvel- en randenbeheer” waarvoor de boeren gecompenseerd worden.
Met de vraag om
subsidie voor het
‘ witte
ge bie d’
waarin hun weidevogelgroep werkzaam is, klopten
de Gilzenaren met
succes aan bij de
Provincie. De toezegging van de
provinciale subsidie, waaraan twintig jonge grutto’s

is opmerkelijk. ,,Omdat witte gebieden meestal buiten de boot vallen,
het zijn immers geen reservaats- of
beheersgebieden”, legt Annet uit.
Maar ook de werkwijze van de weidevogelgroep in Gilze bleef in Ben
Bosch niet onopgemerkt: ,,Je moet
ook niet precies naar de regeltjes
kijken, bijvoorbeeld een maaidatum, maar vooral naar de situatie ter
plekke. Eerst observeren waar weidevogels (van nature) voorkomen
want alleen die gebieden zijn interessant om aan bescherming te
doen. In overleg met de boeren
worden afspraken gemaakt over uitgesteld maaien en/of het laten staan
van vluchtstroken, waarna een contract wordt opgesteld. Het project
wordt uitgevoerd onder toezicht van
vrijwilligers van de weidevogelgroep, die daarvoor door Brabants
Landschap zijn opgeleid. Annet en
Maaike hopen volgend jaar opnieuw op veel vliegvlugge vogels
op de akkers in hun omgeving en
natuurlijk ook op subsidie uit Den
Bosch.
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Boomkikkerfestival
op vliegbasis Gilze-Rijen

O

p vrijdagmorgen 26 augustus
togen Martha Wildhagen,
Hans Oomen, Will Woestenberg,
Frank Degenaar, Loes en Johan
Schaerlaeckens in de vroege ochtend naar vliegbasis Gilze Rijen
om een poging te doen de zeldzame
boomkikker te aanschouwen.
De boomkikker is een hele kleine
kikker met zuignapjes aan het einde
van de vingers en de tenen. Deze
zuignapjes stellen hem in staat om
te zonnen op bladeren van goed
ontwikkelde braamheggen. Door
hun grasgroene bovenkant steken ze
nauwelijks af tegen de al even groene braambladeren. In La Brenne in
Midden Frankrijk hebben een aantal
van bovengenoemde personen in
het verleden verhitte wedstrijden
gevoerd wie, binnen een vastgestelde tijd, de meeste zonnende boomkikkers kon vinden. De verliezer
kon de rest van de dag rekenen op
snerende opmerkingen als: “ Je begint nu toch echt oud te worden”,
“ even mijn bril lenen?” De boomkikker is in La Brenne nog algemeen. In het voorjaar concentreren
zich duizenden mannetjes in de
voortplantingswateren en vormen
dan een luidruchtig koor dat op kilometers afstand te horen is. We
genoten (bij voorkeur op een terras)
altijd van deze concerten en steeds
verbaasden we ons erover dat zulke
kleine beestjes zo’n geweldig la-

waai konden produceren. De boomkikkers werden echter steevast met
rust gelaten. De boomkikker is immers een ernstig bedreigde diersoort in Nederland, staat op de Rode Lijst en is teruggedrongen naar
enkele leefgebieden op de zandgronden in het oosten en zuiden van
Nederland. In Noord Brabant komen ze nog maar op drie plaatsen
voor: De Brand, de Leemkuilen
(Udenhout) en vliegbasis Gilze Rijen. Het is bekend dat de populaties
in de Brand en de Leemkuilen het
gevolg zijn van herintroductieprojecten zodat de vliegbasis mogelijk
de enige originele populatie van
Noord Brabant herbergt. De populatie van Gilze Rijen stond bij ons
bekend als een stabiele populatie
van helaas slechts tien tot vijftien
roepende mannetjes. De populaties

Brand zijn groter. In beide gebieden
wordt hard gewerkt om de biotoop
voor de boomkikker te verbeteren.
In het werkgebied van Mark en Leij
legde in 1985 de laatste boomkikker het loodje op de Bleeke Heide.
Ook in de Withagen en het dal van
’t Merkske hebben de boomkikkers
tot begin jaren 80 standgehouden.
Staatsbosbeheer werkt momenteel
in samenwerking met RAVON
plannen uit om de boomkikker te
herintroduceren in het dal van ’t
Merkske. Hiertoe zijn de laatste jaren vier boomkikkerpoelen aangelegd. Boomkikkers stellen specifieke en hoge eisen aan de voortplantingswateren. Gezien het feit dat
boomkikkers 90% van de voortplantingstijd op het land doorbrengen is ook het landbiotoop (goed
ontwikkelde braamstruwelen) van
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een van de poelen op de vliegbasis Gilze-Rijen

Al lang leefde bij ons de wens om
het boomkikkergebied op de vliegbasis wat beter te bekijken, maar
het moge duidelijk zijn dat je in deze roerige tijden niet zomaar een
vliegbasis binnenwandelt met de
mededeling: “We komen naar jullie
boomkikkers kijken.” Dus toen
Martha eens terloops meldde dat ze
wel voor een excursie zou kunnen
zorgen, beseften we dat we deze
kans met beide handen moesten
aangrijpen. De betreffende vrijdagmorgen zag er echter somber uit en
de blikken in de ogen van de
“ deskundigen” spraken boekdelen:
“ Geen schijn van kans.” Dit vermoeden werd bevestigd door een
telefoontje van de vliegbasis met
het voorstel om, gezien het weer, de
excursie maar tot de middag uit te
stellen. De agenda van sommigen
onder ons stond dit echter niet toe
en we besloten toch maar te gaan en
dan maar te genieten van het landschap. Bij de ingang werden we opgewacht door de heren Heijmans en
Pen van de vliegbasis en na het afgeven van onze paspoorten stapten
we in het gereedstaande busje. Ondertussen was het een iel zonnestraaltje gelukt om door het wol-

steeg. We reden door een mooi gebied waar alleen de overvliegende
helikopters ons deden beseffen dat
we niet in een groot reservaat vertoefden. Na enkele km stapten we
uit bij het boomkikkergebied: Een
wondermooie poel met rijk ontwikkelde braamstruwelen er om heen.
De zon had inmiddels aan kracht
gewonnen en in een mum van tijd
had voorzitter Will Woestenberg de
eerste zonnende boomkikker ontdekt (tevens de eerste van zijn leven). Geen prestatie van formaat
bleek later, want ze zaten er met
tientallen. Sommigen waren zo
klein dat ze nauwelijks groter waren dan de even groene wantsen die
de braambladeren ook als zonneplaats uitgekozen hadden. Op een

gegeven moment telden we negen
boomkikkers in een blikveld waarvan zelfs drie op één blad. Dit hadden we zelfs in La Brenne nooit
meegemaakt. Ons enthousiasme
werkte aanstekelijk op beide heren
van de vliegbasis. Zelf hadden ze
bij een inventarisatie 79 zonnende
boomkikkers geteld. Er van uitgaande dat je de meerderheid niet
ziet, is de conclusie niet al te gewaagd dat er honderden boomkikkers op de vliegbasis moeten zitten.
Ook gingen ze in op de maatregelen
die de laatste jaren genomen waren
om de boomkikkers hier een beter
leefgebied te bieden. Zo werd de
bestaande poel vergroot en verdiept
en voorzien van een flauw talud zodat het water snel opwarmt. Ook is
er een tweede voortplantingspoel
aangelegd. Ook op de rest van de
basis is het water- en natuurbeheer
dik in orde. Op enkele honderden
ha’s is een veelvoud van biotopen
aanwezig met broedvogelsoorten
als boomvalk, havik en meerdere
paartjes buizerd. Op de heideterreinen scharrelt de levendbarende hagedis rond en in een van de poelen
is zelfs al de kamsalamander waargenomen. Ook zeldzame vogelsoorten zoals zwarte ooievaar, rode
wouw, draaihals en grauwe klauwier doen het gebied regelmatig
aan. Beide heren vertelden dat natuurbeheer en natuurinrichting een
integraal onderdeel is van het oppervlaktegebruik van de basis. De
luchtmachtlegerleidin g realiseert
zich dat een luchtmachtbasis nu
eenmaal geluidsoverlast in de streek
veroorzaakt. De heer Heijmans benadrukt dat de legerleiding met het
natuurbeheer compensatie wil bieden voor deze overlast. Wat ons betreft zijn ze daar uitstekend in geslaagd en we zullen zeker gebruik
maken van hun uitnodiging de
vliegbasis volgend voorjaar weer
(maar dan wat langer) te bezoeken.
Johan Schaerlaeckens
Foto’s: Andries Pen
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Junglaven

V

orig jaar novembe r ben ik
naar Venezuela ge weest in
gezelschap van Vital en een paar
ande re vogelvrienden. He t was al
wee r mijn de rde reis naar Vene zuela en het was de be doeling om
enkele ge bie den te bezoeken die
we in 1988 en 1994 nie t aan hadden ge daan. Hoog op de ve rlanglijst stond al enkele jaren Junglave n, in 1994 nog een volslagen onbekende bestemming.
Het kampement Junglaven ligt in
het zuiden van Venezuela in de zeer
dunbevolkte provincie Amazonas.
Deze provincie strekt zich uit vanaf
de Orinoco rivier tot diep in het
Amazonegebied en hier ligt nog een
van de meest uitgestrekte stukken
laagland regenwoud van de nieuwe
wereld. Junglaven ligt langs een zijarm van de Ventuari rivier, die op
zijn beurt weer een zijrivier is van
de machtige Orinoco.
In het natte seizoen is Junglaven
onbereikbaar, omdat het kampement dan goeddeels onder water
staat.
In het droge seizoen wordt de zij-

kampement Junglaven

arm afgesneden van de Ventuari en
is dan een lange kronkelende lagune.
Het regenwoud is hier praktisch ongerept en langs de rivieren wonen
alleen enkele indianenstammen.
Junglaven was oorspronkelijk een
kamp opgezet voor vissers, maar
zo’n tien jaar geleden werd het ontdekt door de vogelwereld. Aangezien hier niet gejaagd wordt en er
weinig of geen verstoring is, zijn
hier een aantal laagland vogelsoorten relatief gemakkelijk te vinden,
die in het Amazonegebied zeer
moeilijk te vinden zijn. Normaliter
bezoeken enkel de grote reisorganisaties, zoals Sunbird, Wings en
BirdQuest, die gespecialiseerd zijn
in vogelreizen, Junglaven. Op het
Internet heb ik hun tarieven bekeken en ben me te barsten geschrokken.
Ik besloot onmiddellijk een poging
te ondernemen om deze reis zelf te
organiseren. Het kostte wat tijd en
heel veel e-mails, maar uiteindelijk
bleek dat je zelf een dergelijke reis
ook kon organiseren. De kosten van
de door mij georganiseerde reis ble-

Lorenzo

ken maar liefst 60% goedkoper te
zijn, de moeite waard dus.
Begin november is het dan eindelijk
zover. De eerste dagen van de trip
brengen we door op de zeer bekende haciënda Hato El Cedral1 in de
Llanos. Deze haciënda is maar liefst
50.000 ha groot en is een waar watervogelparadijs. Op een morgen
tellen we hier maar liefst negen reigersoorten, waaronder een groep
van 2000 grote zilverreigers. Andere moeilijk te vinden soorten, die
we hier van heel dichtbij kunnen
bekijken zijn de jabiroe, de oogverblindende rode ibis en de prachtige
geelknobbelhokko. Ook zien we
hier veel andere dieren, zoals kaaiman, capybara (meer dan 25.000 op
de h ac iën da ), opo ssum , wit staarthert en de mierenetende zuidelijke tamandua. Hierna verblijven
we een week in het Andesgebergte
in het westen van Venezuela op
zoek naar soorten van het hooggebergte.
De laatste week is in Junglaven gepland. In Carácas, de hoofdstad van
Venezuela, stappen we in een vliegtuig(je) voor een vlucht van 2 uren
naar Puerto Ayacucho, een stadje
aan de rand van het Amazone regenwoud. Van hieruit vliegen we
met een eenmotorige Cessna naar
Junglaven, omdat een tocht over de
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Iedereen moet op de weegschaal
gaan staan om het juiste gewicht te
bepalen, dat in het vliegtuig gaat.
We zijn kennelijk te zwaar want we
mogen slechts 5 kg bagage per persoon meenemen en de rest moeten
rode ibis

we op de vlieghaven achterlaten.
We worden opgejakkerd door de
piloot van de luchttaxi en Vital vergeet prompt een aantal zeer belangrijke dingen mee te nemen.
Als ik het vliegtuig zie waar me
mee moeten, moet ik even slikken.
Het is een tamelijk oud vliegtuig en

een deuk 2 . Er is net genoeg plaats
voor ons vijven en ik mag naast de
piloot plaats nemen. In een vloek en
een zucht zitten we op 3000m
hoogte. De piloot zet het vliegtuig
op de automatische piloot en bepaalt de richting met behulp van het
GPS systeem en begint dan prompt
de krant te lezen!
Ik luister angstvallig naar het eentonige geronk van de motor en hoop
er maar het beste van. Het vliegtuigje vliegt al 25 jaar en deze keer
zal hij het ook nog wel volhouden.
Het uitzicht is verbijsterend. In dit
tijdperk van alsmaar verdwijnend
regenwoud, is het een verademing
om een zeer uitgestrekt nog vrijwel
ongerept regenwoud te zien. T ussen
al dat groen zien we meanderende
rivieren en lagunes die ontstaan zijn
door afgesneden rivierarmen. Hier
en daar steken afgevlakte granieten
bergtoppen loodrecht boven het
woud uit, de zogenaamde tepuis.
Plotseling ga ik rechtop in mijn
stoel zitten en wijs naar een tepui,
waar we schijnbaar rechtop af vliegen.
Ik tik de krant lezende piloot in paniek op zijn schouder en wijs naar
de snel naderbij komende berg. Hij
lacht en doet teken dat we er ruim
overheen gaan vliegen. Hij heeft

200 meter speling.
Na bijna een uur vliegen zien we in
de verte ineens een open plek in de
groene zee onder ons opdoemen en
even later maakt de piloot een perfecte landing op de hobbelige grasbaan. Kapitein Lorenzo, de 78jarige eigenaar van Junglaven, staat
hier al met een jeep op ons te wachten. Kapitein Lorenzo, een gewezen
piloot van Air Venezuela, is eigenaar van kampement Junglaven. De
bagage wordt ingeladen en we rijden over een weg die uitgekapt is in
het oerwoud naar het 12 km verderop gelegen kampement.
Dit blijkt de enige weg in een omtrek van honderden kilometers te
zijn hier en dient alleen maar om
vissers en vogelaars van de landingsbaan naar het kampement te
brengen. De jeep is vele jaren geleden per boot naar het kampement
gebracht.
Rond het middaguur arriveren we
op het kampement en worden begroet door de zeer luidruchtige rode
brulapen, een apensoort die je overal in Zuid-Amerika tegenkomt.
Junglaven bestaat uit een verzameling van houten hutten met een centraal houten hoofdgebouw,
alles op(Vervolg op pagina
30)
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getrokken in indiaanse stijl. Enkele
hutten zijn zwaar beschadigd, omdat hier enkele maanden geleden
een zware storm over het kampement is geraasd. Elektriciteit is ‘s
avonds beschikbaar door middel
van een generator. De buitenwereld
is alleen bereikbaar via de radio, die
zoals later zal blijken, niet altijd
even betrouwbaar is.
Vital en ik nemen onze intrek in een
hut en nemen meteen een douche
om op te frissen van de verschroei-

tarantula
ende hitte die hier heerst. Hierna
brengen we een bezoek aan het
hoofdgebouw en tot mijn grote opluchting blijkt er een ruime voorraad blikjes bier aanwezig. Bevoorrading van Junglaven vindt hoofdzakelijk door de lucht plaats en tijdens onze vlucht was er een lading
brood aan boord.
In de late namiddag maken we een
boottocht op de lagune op zoek naar
de reuzenotters, die hier vaak gezien worden. We vinden de otters
niet, maar zien tal van vogels waaronder de schuwe kleine fuutkoet, de
groene ibis, de wonderschone witbandzwaluw en in het invallende
duister vele staartbandnachtzwaluwen.
Het hoofdbestanddeel van het
avondeten bestaat uit een smakelijke gebakken pauwbaars, die diezelfde namiddag nog in de lagune
gevangen is. De pauwbaars dankt
zijn naam aan de (oog) tekening op
zijn staart, die heel sterk lijkt op de
(oog) tekening, u raadt het nooit, op
de veren van een pauw. Al de maaltijden in Junglaven worden bereid
door lokale Indiaanse vrouwen.
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door in het Amazone regenwoud,
hoofdzakelijk langs de weg die naar
de landingsbaan voert. Het terra
firme regenwoud is overweldigend,
reusachtige bomen waarvan sommige exemplaren meer dan 100m
hoog zijn, torenen hoog boven ons
uit en vogelgeluiden komen van alle kanten op ons af. De meeste tijd
brengen we in het terra firme regenwoud door, maar ook het varzea
regenwoud, dat regelmatig onder
water loopt, verkennen we enkele
keren. In de namiddag genieten we
altijd van een siësta, omdat het dan
veel te heet is en de vogels niet actief zijn. De tweede dag schrikken
Vital en ik ons te barsten als in onze
hut een tarantula, een wel vijftien
cm grote vogelspin, blijkt te huizen.
Deze giftige behaarde roofspin is
een vleeseter en kan mooi de insecten en kikkers uit onze hut houden.
Kapitein Lorenzo vertelt ons dat ze
niet gevaarlijk zijn en we besteden
verder geen aandacht meer aan het
beestje, behalve dat we elke ochtend de inhoud van onze schoenen
en laarzen nauwgezet checken.
Schorpioenen, slangen en vogelspinnen hebben een voorliefde voor
donkere plekjes.
Onze tochten zijn zeer succesvol.
Uiterst zeldzame soorten die nog
maar door een handjevol vogelaars
zijn gezien, krijgen we in de kijker
zoals zwartmaskerbuizerd, blauwkeelgoean, trompetvogel, roetnachtzwaluw (op de grond en kunnen we
bijna aanraken), zwartborstspecht
en vele soorten mierklauwieren, die
vaak met behulp van de cassetterecorder dichterbij worden gelokt. Ik
zelf heb de trompetvogel niet goed
gezien, omdat ik uiteraard weer

trompetvogel

eens alleen aan het vogelen was. In
totaal zien we hier bijna 160 soorten, waarvan 27 soorten nieuw zijn
voor mij. Er bestaat een min of
meer officiële vogellijst van Junglaven en tijdens deze trip kunnen we
twee soorten aan de lijst toevoegen
namelijk de blauw-gele ara en de
bonte manakin.
Ook zien we enkele zoogdieren zoals de bruine kapucijneraap en de
met takken naar ons smijtende bruine baardapen. Wellicht waren de
baardapen jaloers op mijn baard.
Een merkwaardige ontmoeting hebben we met twee savannevossen op
het pad midden in het oerwoud! We
jagen de vossen met de jeep helemaal terug naar de vlakte waar de
landingsbaan ligt en de vossen piekeren er niet over om in het oerwoud te verdwijnen.
Op de voorlaatste dag maken we
een boottocht op de Ventuari rivier.
We worden, zoals elke morgen
weer ge wekt door het paar zeer
luidruchtige langsnavelmuisspechten, die achter elkaar aan jakkeren
in een boom pal naast onze hut. Met
de jeep rijden we naar de rivier en
stappen in een motorboot. De tocht
op deze machtige stroom zal me
altijd bijblijven. Voortdurend vliegen vogels op en neer van de ene
naar de andere kant van de rivier,
waarbij de meest opvallende de
amazoneparasolvogel is. We zien
hier ook diverse visarenden en alle
vijf soorten Zuid-Amerikaanse ijsvogels. Ook vinden we hier een
groep van 6 reuzenotters, die onder
de overhangende begroeiing langs
de rivieroever verstoppertje spelen
met ons. Het meest onvergetelijk is
echter onze ontmoeting met een
grote groep orinocodolfijnen. Meer
dan 15 van deze zoetwaterdolfijnen
blijven minutenlang rondom onze
boot cirkelen en vinden het kennelijk leuk om ons te bekijken.
Als we ’s avonds terugkeren in het
kamp, begint het te stortregenen.
Het blijft de gehele nacht regenen
en visioenen van een gedwongen
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al voor me. Kapitein Lorenzo lukt
het niet om radioverbinding te krijgen met het vliegveld in Puerto Ayacucho en als het hem tenslotte wel
lukt, krijgt hij te horen dat het weer
te slecht is om te landen in Junglaven! De vlucht wordt voorlopig met
twee uren uitgesteld en het zal heel
krap worden met onze aansluitende
vlucht in Puerto Ayacucho naar Carácas.
De regen lijkt minder te worden en
vanuit Puerto Ayacucho komt het
verlossende bericht dat de piloot is
opgestegen. We rijden in de gietende regen, schuilend onder een dekzeil, naar de landingsbaan die inmiddels bijna geheel onder water
staat. We moeten een tijdje wachten
en plotsklaps duikt er een vliegtuigje uit het wolkendek en landt op de
gedeeltelijk onder water staande
landingsstrip, een waar waterballet.
In sneltreinvaart wordt onze bagage
ingeladen en nemen we afscheid
van Kapitein Lorenzo. Het vliegtuigje taxiet over de modderige
vlakte naar de andere kant van de
baan en dan begint de piloot aan
een in mijn ogen waanzinnige poging om op te stijgen. Hij geeft volgas en het water spuit alle kanten
op en net wanneer ik denk dat we
aan het eind van de baan het bos in
zullen duiken, gaan we de lucht in.
Oef, met het klamzweet op mijn rug
werp ik nog een laatste blik op Junglaven en dan vliegen we in dichte
mist richting Puerto Ayacucho.
Mijn lijfspreuk: “ Beter een kort onstuimig dan een lang saai leven”,
krijgt steeds minder betekenis als je
wat ouder wordt. Junglaven is een
paradijs voor natuurliefhebbers en
het is te hopen dat de mens in zijn
alsmaar voortdurende drang naar
vernietiging dit prachtige gebied
met rust zal laten.
Getekend door insectenbeten kom
ik weer terug in de bewoonde wereld met een indrukwekkende lijst
van zeer zeldzame vogelsoorten en
enkele prachtige zoogdiersoorten.

Birdpix-jaarboek 2004:
foto én verhaal
Een waar kunstwerkje. Zo kun je
het onlangs uitgekomen Birdpixjaarboek - Birdpix.nl, de beste foto s van 2004 - wel typeren. Het boek
is pur sang smullen van vogelfoto’s.
Bijzonder is dat de foto’s van digitaal naar analoog zijn getransformeerd. Het resultaat mag er wezen.
Natuurlijk bestaat de inhoud van
het boek maar uit één onderwerp:
natuurfoto’s. Hoewel de nadruk op
vogels ligt, staan er ook enkele platen van vlinders, libellen en zoogdieren in. Er kan niet om heen gegaan worden: stuk voor stuk zijn
het foto’s van erg goede kwaliteit.
En topfotografen. Gerenommeerde
vogel- en natuurfotografen als Hans
Gebuis, Karel Mauer, Peter van Rij,
Chris van Rijswijk, Jan Smit en

- vlaamse gaai - uit het jaarboek 2004
Foto: Ran Schols

Arie Ouwerkerk. Die laatste is overigens hofleverancier van het boek:
9 van de in totaal 66 foto’s zijn
door hem gemaakt. Deze fotograaf
maakt met zijn handen wat zijn
ogen zien. Overigens is het leuk dat
van alle meewerkende fotografen
een biografie opgenomen is. Opvallend is trouwens ook dat de 15jarige Mart Smit zich in het fotograferende gezelschap bevind.
Hoewel alle foto’s bijzonder zijn,
springen er enkele boven de rest uit.

Smit, de Bijeneter van Hans Gebuis, de vissenvangende IJsvogel
van Corné van Oosterhout, het
paartje Roodborsttapuiten van Arie
Ouwerkerk, de Kerkuil die een
muis vangt van Chris van Rijswijk
en de Goudplevier van Marc Guyt
zijn de absolute toppers. Het zijn
foto’s waarin je bij wegdroomt en
het enkel maar genieten is.
De kracht van het boek is dat het de
foto én zijn verhaal laat zien. Het is
meer dan een plaatjesboek met vogels, vlinders en zoogdieren. Ook
de omstandigheden waarin gefotografeerd werd, worden duidelijk
gemaakt. De foto die dat perfect
toont, is die van twee Noordse Pijlstormvogels, in september 2004 gefotografeerd door de Belgische fotograaf Francois Roland. T erecht
staat er in de slotzin bij het verhaal: ,,Alleen het geluid van de beukende golven en de geur van het
zilte nat ontbreken op de foto.’’
Toch zijn er wel enkele schoonheidsfoutjes te ontdekken. Er wordt
niet altijd consequent omgegaan
met de vermelding van de plaatsnamen waar de foto’s zijn gemaakt.
Soms is het daardoor verwarrend
waar de foto is genomen. Ook
wordt niet consequent omgegaan
met het noemen van de wetenschappelijke namen van planten die in de
fotobeschrijving voorkomen.
Ondanks deze 'kinderziekten' is het
boek de moeite waard om het boek
aan te schaffen. Bovendien is het
boek vooral een aanmoediging je
eigen foto’s op Birdpix.nl te plaatsen. Wellicht is er nog een lange
weg te gaan; ook de fotograferende
lezer kan meedingen naar een
plaatsje in de volgende editie –
mocht die er komen.
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cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het
gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de
ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor mensen,flora en fauna en het historisch erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en
kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
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