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Zuidelijke Bleeke Heide:
van agrarisch beheer naar
agrarisch natuurbeheer

I

n 1999 heeft de Landinrichtingscommissie “Baarle-Nassau” een extra
inspanning geleverd om het huidige reservaat van de Bleeke Heide versneld te verwerven en in te richten. Iedereen weet dat de resultaten bijzonder
spectaculair waren. In het gebied broeden nu zeldzame soorten als grutto,
tureluur, geoorde fuut, dodaars, bergeend, slobeend, zomertaling, kleine
plevier en gele kwikstaart. Tientallen vogelliefhebbers genieten tijdens de
trek van de massale doortrek van vele steltloper- en eendensoorten. In de
winter worden de vennen als slaapplaats gebruikt door duizenden ganzen en
in het voorjaar (april-mei) door tweeduizend regenwulpen. Spectaculair zijn
ook de twee slechtvalken die de laatste jaren de Bleeke Heide als overwinteringsgebied uitgekozen hebben.
Nestbescherming niet voldoende
Nu zal in het kader van de Landinrichting ook de zuidelijke Bleeke Heide over
ongeveer twee jaar in handen komen van Staatsbosbeheer. Hiermee wordt het
huidige reservaat ongeveer twee keer zo groot. Ten gevolge van de uitstraling

Xjoufs!

Natuuragenda
december
Za 17 en
zo 18
18, zo 9.30
januari
8, zo 9.30
13, vr 20.00

14, za 8.00
15, zo 9.30
28, za 9.00
29, zo 9.30

Zuidelijke Bleeke Heide: beekdal Strijbeekse Beek

Nationale tuinvogeltelling
Wintervissen
Wandelen Baarle
Nieuwjaarsbijeenkomst met traditioneel
de quiz
Excursie vogelwerk
groep
Wintervissen
Werkdag in de natuur
Wandelen vogelwerkgroep

februari
5, zo 9.30 Wandelen Chaam
12, zo 8.30 Dagexcursie Zeeland
17, vr 20.00 Politiek café AlphenChaam
19, zo 9.30 Wintervissen
25, za 9.00 Werkdag in de natuur
26, zo 9.30 Wandelen vogelwerkgroep
maart
5, zo 9.30 Wandelen Chaam
12, zo 9.30 Wandelen Baarle
april
2, zo 9.30 Wandelen Chaam
7, vr 20.00 Lezing: vlinders door
Derek Gibson
9, zo 9.30 Wandelen Baarle
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van het reservaat is de akker- en
weidevogelpopulatie in dit zuidelijk
deel de laatste jaren flink toegenomen. Door een geweldige samenwerking tussen de agrariërs en de
weidevogelgroep Alphen-ChaamGilze konden veel legsels van grutto, kievit, wulp en scholeksters wel
uitkomen, maar tegelijkertijd moest
worden geconstateerd dat een groot
percentage van de jongen het niet
overleefde door een combinatie van
een te gering insectenaanbod, predatie, te weinig schuilmogelijkheden en een te intensief, grootschalig
agrarisch gebruik.

Mark & Leij Nieuwsbrief
We waren er van overtuigd dat de
opgroeikansen van de kuikens van
soorten als veldleeuwerik, kwartel,
grutto, kievit, wulp aanmerkelijk
verhoogd konden worden. We
zochten naar een overgangsvorm
van het huidige agrarische beheer
naar de beheersvorm zoals Staatsbosbeheer die straks voorstaat. Een
bijkomend voordeel zou dan zijn
dat er tijdens dit agrarische natuurbeheer veel praktische ervaringsgegevens beschikbaar komen waarvan
gebruik kan worden gemaakt bij het
toekomstige beheer en de toekomstige inrichting.

Topografische Dienst Kadaster, Emmen

Reconstructiecommissie de
Baronie
De Landinrichtingscommissie
“Baarle-Nassau” en Mark en Leij
sloegen de handen ineen en klopten
samen aan bij de Reconstructiecommissie de Baronie om ons te helpen
dit probleem op te lossen. Niet zonder succes: Dank zij de medewerking van de Reconstructiecommissie en de provincie Noord Brabant
werden er financiële middelen vrijgemaakt zodat de agrariërs (op vrijwillige basis) drie jaar lang beheerspakketten konden afsluiten.
Het betreft hier weidevogelgras-
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Zuidelijke Bleeke Heide: agrarisch gebied

land- en akkerlandpakketten. Het
vorige jaar hebben enkele agrariërs
hier al gebruik van gemaakt. Komend jaar (2006) heeft de Landinr ic ht ings commiss ie "Ba a r leNassau" de agrariërs van de zuidelijke Bleeke Heide ofwel op hun
toekomstige toedeling gelegd ofwel
vervangende BBL gronden aangeboden. Gevolg is dat bijna alle
agrariërs in 2006 bereid waren beheerspakketten af te sluiten op een
groot deel van hun gronden. Bij de
nestbescherming werd al duidelijk
dat veel van deze agrariërs bovendien echt hart hebben voor de weidevogels. Dat is belangrijk, want
als straks de gronden in eigendom
zijn van Staatsbosbeheer, zullen
sommige van deze agrariërs nog
hard nodig zijn bij het beheer van
de gronden. Ook Staatsbosbeheer
Legenda bij kaart pagina 2
Agr. beheer met nestbescherming
Huidig reservaat
Staatsbosbeheer, bezit 2006
Akkerbeheer, 2 varianten
Weidevogelbeheer, 3 varianten
Particuliere beheersovereenkomst

heeft al aangegeven dit als een
meerwaarde te zien. Ten noorden
van de Strijbeekse Beek heeft gelukkig ook niemand van de agrariers bezwaar gemaakt tegen de toedeling van deze EHS-gronden naar
een natuurbeherende instantie. Nu
moesten we nog proberen te berei-

...ten noorden van de
Strijbeekse Beek heeft gelukkig ook niemand van de agrariërs bezwaar gemaakt tegen
de toedeling van deze
EHS-gronden naar een
natuurbeherende instantie...
ken dat er niet teveel van hetzelfde
op een te groot oppervlakte geteeld
werd. Op ons verzoek heeft Guust
van der Steen daarom alle agrariërs
persoonlijk benaderd en met
hen een harmonieuze mozaïek van
triticale, zomergerst, maïs en weilandenbeheer (= het grootste deel)
afgesproken. Bij het akkerbeheer
zullen de buitenranden extensief
beheerd worden. Bovendien zal er
weinig mest op komen en zal er
slechts pleksgewijs chemische onkruidbestrijding plaatsvinden, waardoor tevens de doelstellingen voor
het oppervlaktewater benaderd wor-

den. Op de weilanden en de maïspercelen zal de weidevogelgroep
actief de nesten blijven beschermen. Met dit overgangsbeheer anticiperen we op het beheer zoals
Staatsbosbeheer dat (over enkele
jaren) voorstaat. Mireille Oonk,
ecologe bij Staatsbosbeheer, heeft
hiertoe al (in samenwerking met
Mark en Leij) het rapport
“Inrichting- en beheervoorstel
Bleeke Heide Zuid” geschreven.
Op de kaart kun je op perceelsniveau zien wat het beheer in de zuidelijke Bleeke Heide in 2006 wordt.
Eind 2006 zullen we het broedseizoen evalueren en 2007 voorbereiden. In het broedseizoen van 2008
zouden de gronden van Staatsbosbeheer moeten zijn. Dit is wel afhankelijk van het verloop van de
bezwarenbehandeling in het totale
landinrichtingsgebied.
Dank
Mark en Leij is erg blij met dit resultaat. Het is fijn te constateren dat
zoveel partijen kunnen samenwerken als het gaat om behoud en versterking van belangrijke natuurwaarden. We willen graag enkele
mensen en instanties in het bijzonder bedanken voor hun inspanningen: De ZLTO-afdeling Baronie
Zuid-Oost die het project vanaf het
begin ondersteunde; voorzitter (en
burgemeester) de heer Jan Hendrikx
en secretaris de heer Aad Groenewegen (Dienst Landelijk Gebied)
en de heer Guust v.d. Steen, allen
van de Landinrichtingscommissie;
mevrouw Mireille Oonk ecologe
van Staatsbosbeheer; de heer Ernst
Jan van Haaften: weidevogelcoördinator Noord Brabant; Peter Jansen
van Reconstructiecommissie de Baronie en de West Brabantse Vogelwer kgr oep voor de mor ele
steun. Volgend voorjaar nodigt
Mark en Leij deze mensen uit om
tijdens een wandeling te kijken naar
het behaalde resultaat.
Johan Schaerlaeckens
Foto’s: Johan Schaerlaeckens
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Overleg waterschap Brabantse Delta
en Mark & Leij

O

p woensdag 23 november
hadden Mark en Leij en waterschap Brabantse Delta hun
jaarlijkse overleggesprek in Bellevue in Chaam. Namens het waterschap was Hans van Kapel aanwezig. Namens Mark en Leij: Will
Woestenberg, Johan Schaerlaeckens, Jeroen Stoutjesdijk, Karin
van Dueren den Hollander, Jan
Vermeulen, Frans Vermeer, Fred
Froger en Jacques Valkenaars.
Hieronder volgt een selectie van de
belangrijkste onderwerpen die besproken zijn:
Het Merkske
Hans van Kapel geeft aan dat de
waterkwaliteit in ’t Merkske verbeterde tot 2003. De laatste jaren is er
in chemisch opzicht sprake van een
lichte achteruitgang. Ecologisch gezien is er wel sprake van enige verbetering, wat zich bijvoorbeeld uit
in de toenemende aanwezigheid van

weide- en bosbeekjuffers.
De Bieberg
Monitoring door middel van een
fuik bij de vispassage leverde maar
liefst 5500 vangsten op, wat na correctie neerkomt op ongeveer 7000
werkelijke passages. Er werden 21
vissoorten geteld, waaronder kopvoorn, zonnebaars en roofblei. Een
samenvatting van het rapport zal
nog worden gepubliceerd in een van
de komende edities van de Nieuwsbrief.
Verdroging Strijbeekse Heide
De verdroging van de Strijbeekse
Heide is nog steeds een zorgpunt
voor waterschap Brabantse Delta en
Mark en Leij. In de visie van Mark
en Leij zou de Retteloop bij de Heistraat dicht kunnen. Hetzelfde geldt
voor de zeer diepe sloot, die gelegen is aan de oostkant van het voormalige gemeente-eigendom. Het is

Zeelt op meetplank

belangrijk dat alle betrokkenen
(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschap Brabantse Delta )
een gemeenschappelijk beleid nastreven. Zie ook het artikel van het
SBB-M&L overleg over dit onderwerp.
Strijbeekse Beek
De evaluatie van het beheer – en
onderhoudsplan wordt afgerond
vóór de eerste maaibeurt in juni
2006. Hierbij zal ook Mark en Leij
worden betrokken.
Bleeke Heide
Er is een database gemaakt voor het
afstellen van stuwen waaronder ook
die van de Bleeke Heide. Er zijn
goede afspraken gemaakt met alle
partijen.

Legen fuik bij vispassage Bieberg

Gedifferentieerd beheer en onderhoud bij Brabantse Delta.
Hans van Kapel licht dit toe: waterschap Brabantse Delta heeft 4000
km waterloop in beheer, waarvan
1300 km een bepaalde functie hebben, zoals waternatuur, viswater en
stedelijk gebied. Verder zijn veel
waterlopen gelegen in een gebied
met een bepaalde functie, zoals
GHS-natuur en AHS-landschap. In
december 2005 wordt de inventarisatie voltooid van het gedifferentieerd beheer en onderhoud van de
ingerichte (124 km) en niet-
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ingerichte leggerwaterlopen. Er is
dan ook een handleiding gereed
voor het beheer en onderhoud. Begin 2006 worden pilots uitgevoerd
inzake het opzetten van een beheer
en onderhoudsplan of stappenplan,
waarbij uitgegaan wordt van de
handleiding voor de buitendienst
medewerkers. Deze medewerkers
krijgen cursussen in integraal waterbeheer en gedifferentieerd beheer.
Flora- en faunawet
Er wordt een flora- en faunawet
gedragscode voor waterschappen
ingevoerd. Daarbij worden soorten
onderverdeeld in tabel 1, 2 en 3. De
soorten in tabel 2 en 3 zijn wettelijk
beschermd. Vrijstelling voor werkzaamheden wordt gegeven volgens
een natuurkalender, zodat niet
steeds vergunningen hoeven te worden aangevraagd. De lijst is te vinden op www.stowa.nl en het is de
bedoeling dat deze landelijk wordt
ingevoerd.
Onderhoud en beheer bij bruggen
In de omgeving van veel bruggen is
er vaak een harde ondergrond van
keien, waardoor een bijzonder microreliëf ontstaat met o.a. weide- en
bosbeekjuffer en bijzondere vis-

Situatie voor verondieping; rijplaten voorkomen beschadiging waardevolle vegetatie
Halsche beemden

soorten zoals het bermpje. Mark en
Leij constateert dat er jaren geleden
de afspraak met waterschap Brabantse Delta (toen Waterschap
Mark en Weerijs) is gemaakt, dat
beheer en onderhoud hier extensiever zouden zijn. In de praktijk komt
hiervan niet veel terecht.
Monitoring
Monitoring heeft plaatsgevonden
bij de Bieberg en het Zaartpark. Dit
jaar is ’t Merkske aan de beurt. Mo-

Situatie na verondieping; controle nieuwe bodemhoogte

gelijk wordt hier een beroep gedaan
op Mark en Leij. Aangezien de fuiken frequent gecontroleerd moeten
worden, zal dat voor onze werkgroepen niet haalbaar zijn. Monitoring met behulp van onze gebruikelijke methode (schepnetten) is wel
mogelijk. Mogelijke locaties zijn:
de Roode Beek en de meanders bij
de Bieberg en de Klokkenberg. Reinier van Nispen zal hierbij worden
betrokken. Er wordt overigens gewerkt aan een visatlas van Noord
Brabant.
Uitgevoerde inrichtingsplannen
door de Brabantse Delta
In verband met de vernatting van de
Halsche Beemden (’t Merkske) is
de Visvense loop “verondiept” tot 30 cm op verzoek van Staatsbosbeheer. De oude meander bij de Bieberg is uitgebaggerd. Door nieuwe
vispassages in de Aa of Weerijs is
deze rivier nu vanaf het Volkerak
tot ver in Vlaanderen optrekbaar
gemaakt voor vis. Naar verwachting
zal dat ook gaan gelden voor de
Mark na “ Markdal fase 3.”
Waterschap Brabantse Delta
Mark en Leij
Foto’s: waterschap Brabantse Delta
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Overleg Mark en Leij - Staatsbosbeheer

O

p woensdag 2 november hadden Staatsbosbeheer en
Mark en Leij hun jaarlijkse overleggesprek in Bellevue in Chaam.
Namens Staatsbosbeheer waren
aanwezig: Björn Seegers, Ralf
Joosse, Anke Brans, Dick Elings
en André Muller. Namens Mark
en Leij: Will Woestenberg , Johan
Schaerlaeckens, Jeroen Stoutjesdijk, Jacques Valkenaars, Karin
van Dueren den Hollander en
Fred Froger.
Hieronder een selectie van de belangrijkste onderwerpen die de revue passeerden.
Waterpeilbeheer Bleeke Heide
SBB en de Brabantse Delta hebben
goede afspraken gemaakt over het
waterpeilbeheer in de Bleeke Heide.
In het overleg tussen Mark en Leij
en waterschap Brabantse Delta op
23 november met ecoloog Hans van

...Hiermee zijn in de toekomst
hopelijk alle misverstanden
uit de wereld...
Kapel werd dit nog eens bevestigd.
Hiermee zijn in de toekomst hopelijk alle misverstanden uit de wereld.
Contactpersoon SBB naar Mark
en Leij
Björn Seegers deelt mee dat Edwin
van Meel gebruik gemaakt heeft
van de FPU. Dick Elings heeft deze
functie overgenomen en zal hierdoor het aanspreekpunt voor alle
vrijwilligers en verenigingen zijn
namens Staatsbosbeheer.
Recreatieve Driehoek
De Brabantse Milieufederatie,
Staatsbosbeheer en Mark en Leij
proberen samen op te trekken als
het gaat om de benadering van de

plannen van de gemeente AlphenChaam in de Recreatieve Driehoek.
Toine Cooijmans van de BMF zal
hierin het initiatief nemen.
Beheer en onderhoud door SBB
in 2005
SBB geeft een overzicht van de
werkzaamheden die in 2005 gebeurd zijn: De kwetsbare hooilanden in ’t Merkske zijn twee maal
gemaaid. De grond in het zanddepot
bij het Ossengoor in de Staatsbossen wordt tot eind maart 2006 ver-

van de Alphense Bergen en de Generaalbossen wordt voorbereid
(oogst 2007). De gasbaan zal deels
geklepeld worden. De proef met de
begrazing door schapen wordt
(ondanks de hoge kosten) voortgezet. De poelen in ’t Merkske worden opgeschoond en er zal een uitwerkingsplan voor ’t Merkske worden opgesteld. In het kader van de
Reconstructie is er een project ingediend voor het afvoeren van de verhoogde slootwallen langs het Merkske. Het bodemonderzoek is inmiddels gestart en de gegevens worden
eind december verwacht. De kosten
worden verdeeld tussen het waterschap Brabantse Delta, de provincie
en SBB.

der afgevoerd. SBB gaat in gesprek
met de Agrarische Natuurvereniging Baarle-Nassau over het beheer
van de reservaatsgronden. In vak 54
in de Staatsbossen zijn veel dennetjes verwijderd waardoor het aangrenzende heideveldje weer groter
is geworden. Samen met waterschap Brabantse Delta is de bodem
van de Vischvensche Loop in ’t
Merkske opgehoogd. Zo willen
SBB en het waterschap de verdroging van de beemden langs het
Merkske tegen gaan. Op de Bleeke
Heide is 500 kg Borgakal/ha uitgereden. In het voorjaar van 2006 zal
de zuurgraad van de grond gemeten
worden.

De nieuwe mestwetgeving
Mark en Leij vraagt wat de gevolgen zijn van de nieuwe mestwetgeving. Mark en Leij vreest dat het
voor veel agrariërs financieel minder aantrekkelijk wordt om de bij
SBB in bezit zijnde reservaatsgronden te blijven beheren. SBB geeft
aan dat de gevolgen nog niet duidelijk zijn. Het pachten van graslanden zal waarschijnlijk voor een
groot bedrijf aantrekkelijker worden
dan voor een klein bedrijf. Er vinden momenteel op landelijk niveau
gesprekken plaats tussen Staatsbosbeheer en de Minister van Landbouw over wat te doen als boeren
massaal afhaken. SBB en de andere
natuurbeherende instanties hebben
dan een fiks beheersprobleem.

Jaarplan SBB 2006
Er zal een recreatievisie worden opgesteld voor de boswachterijen Ulvenhout en Chaam. De mountainbikeroute in de Alphense Bergen zal
worden opgenomen in de op te stellen recreatievisie. Het OBN-plan
Strijbeekse Heide is opgestart. Er
zal nog eens negen ha bos naar heide worden omgevormd. De dunning

triticale

7

Mark & Leij Nieuwsbrief

zwarte stern ook landelijk fors achteruit gaat, wil SBB hierop eventueel wel terugkomen. Misschien is
een soortbeschermingsplan een optie. Mark en Leij en SBB zullen de
ontwikkelingen volgen en samen
met deskundigen overleg plegen.

zwarte stern op kunstmatig vlot

Bleeke Heide
Info door Mark en Leij: De boeren
van de zuidelijke Bleeke Heide (ten
zuiden van het huidige reservaat)
zijn ofwel op hun toekomstige toedeling gelegd of hebben door de
Landinrichtingscommissie vervangende BBL gronden aangeboden
gekregen. Gevolg was dat de mees-

...Gevolg was dat de meeste
boeren nu bereid waren om
voor 2006 beheerspakketten
af te sluiten...
te boeren nu bereid waren om voor
2006 beheerspakketten af te sluiten.
Door een extra inspanning van de
Landinrichtingscommissie “BaarleNassau” en de medewerking van de
boeren hebben we een harmonieuze
mozaïek van triticale, zomergerst,
maïs en weilandenbeheer (= het
grootste deel) kunnen afspreken.
Verder wordt er zo'n 5 ha doorgeleverd aan SBB. (Triticale is een
graan dat is ontstaan als een kruising tussen tarwe en rogge –red.)
Mark en Leij constateert dat elk
voorjaar (tijdens de trek) groepen
zwarte sterns langere tijd boven de

Foto: Peter Wijn

vennen van de Bleeke Heide foerageren. Mark en Leij vraagt Staatsbosbeheer of het mogelijk is om
vlotten of matten in het water aan te
brengen om te kijken of deze sterns
hier ook tot broeden komen. De
zwarte stern was vroeger immers
broedvogel op de Strijbeekse Heide. Staatsbosbeheer is in eerste instantie geen voorstander. SBB
streeft naar biotoopverbetering, niet
naar soortenbeheer. Aangezien de

Strijbeekse Heide

Herintroductie boomkikker
Staatsbosbeheer streeft naar herintroductie van de boomkikker in het
dal van het Merkske. Hier is al veel
geïnvesteerd in het herstel van het
basisbiotoop, maar de braamstruwelen zijn nog niet voldoende ontwikkeld. De boomkikkerpoelen worden
in 2006 opgeschoond. Hierna kan
overleg opgestart worden met
RAVON. Mark en Leij geeft aan
graag mee te denken.
Strijbeekse Heide
Mark en Leij hecht eraan dat de
Strijbeekse Heide integraal wordt
hersteld, inclusief de waterstanden.
Staatsbosbeheer gaat in overleg met
Natuurmonumenten om te kijken of
samenwerking mogelijk is. Daarna
gaat SBB in gesprek met Mark en
Leij en waterschap Brabantse Delta.
Staatsbosbeheer
en Mark en Leij

Foto: Marianne Dumont
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Nationale tuinvogeltelling 2005

I

n het weekend van 17 en 18
december 2005 zal weer de
Nationale Tuinvogeltelling georganiseerd worden. Deelnemers noteren een uur lang alle vogels die zij
in de tuin of op het balkon zien. Zij
geven hun gegevens via een formulier dat in december op de speciale website verschijnt. Aan de
hand van alle waarnemingen
wordt dan de ‘Nationale Tuinvogel
Top-10 2005’ samengesteld.
Hoe doet u mee?
Op zaterdag en/of zondag 17 en 18
december noteert u een uur lang alle vogels die u in de tuin of op het
balkon ziet. Na een uur tellen geeft
u uw gegevens door via internet onder het kopje: telformulier. In het
totaal tuinvogeltel-overzicht kunt u
zien dat deze gegevens veranderen
als uw gegevens eraan toegevoegd
zijn. Aan de hand van alle waarnemingen wordt de 'Nationale Tuinvogel Toptien 2005' samengesteld.
Iedereen met een tuin, balkon of
park in de buurt kan meedoen. Zowel kinderen als volwassenen, die
de vogels in hun buurt een warm
hart toedragen kunnen deelnemen.

pimpelmees

Meedoen is heel eenvoudig
• Tel minstens 1 uur lang op één
dag in het weekend van 17 en/of
18 december. Tussen 9.00 en
10.00 uur 's ochtends kunt u de
hoogste aantallen verwachten.
• Zoek op die dag een plek bij het
raam vanwaar u de hele tuin
overziet. Heeft u geen tuin, zoek
dan een mooie plek in een park.
Houd pen en papier bij de hand
en eventueel een vogelgids en
een verrekijker.
• Noteer alle soorten die u ziet en
turf het aantal exemplaren. U
hoeft geen onderscheid te maken
tussen vrouwtjes en mannetjes.
• Speciale waarnemingen en wetenswaardigheden worden zeer
op prijs gesteld!
• Na afloop geeft u uw gegevens
door op de website www.
tuinvogeltelling.nl.
Vogels herkennen
Het is niet nodig alle vogels te kennen. Via bovenmgenoemde website
kunt u een on-line vogelgidsje openen om een aantal veel voorkomende tuinvogels op te zoeken en hun
geluiden te horen. Zit uw waargenomen vogel er niet bij dan kunt het
proberen via de uitgebreide vogeldatabase op onze website.
Tuinvogels tellen leuk?
Tuinvogels tellen in de winter is
hartstikke leuk! Wie het al eerder
heeft gedaan zal nu zeker weer
meedoen want u doet steeds bijzondere ontdekkingen. Omdat de winters in ons land steeds minder koud
zijn verwachten we dat er andere
soorten vogels in de tuin zitten dan
in vorige jaren. Ze trekken niet weg
naar het warme zuiden, maar ze
blijven hier! Deze winter zoeken we
weer uit welke vogels het meeste
voorkomen in tuinen en parken. Iedereen kan meedoen.

winterkoninkje

Vogels lokken
Om zich te verzekeren van vogels
tijdens de telling, is het slim om ze
van tevoren te lokken. Begin daarom een paar dagen vóór de telling
op een vaste plek met het voeren
van de vogels. ’s Ochtends hebben
ze het meest honger en zijn dan het
actiefst. Het beste moment van voeren en tellen dus. De winter is voor
vogels het zwaarste jaargetij. Ze
komen moeilijk aan voedsel, terwijl
ze juist extra veel nodig hebben om
hun lichaam op temperatuur te houden. Bovendien krijgt u er een
schitterend schouwspel voor terug!
Het leukst is natuurlijk om vogels te
lokken met zelf gemaakte vetbollen.
Op de website vindt u een recept
voor het maken van vetbollen.
TOP-10
De Top-10 van vorig jaar is gebaseerd op alle vogeltellingen die via
de website zijn binnengekomen:
Huismus
13912
Koolmees
11141
Merel
6812
Pimpelmees
6660
Kauw
4826
Vink
4194
Spreeuw
3952
Turkse tortel 3678
Houtduif
2728
Ringmus
2552
Veel telplezier!!
Bron: www.vogelbescherming.nl
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Vogels in de winter

H

et leuke van een vogeltuin
is dat er ieder seizoen weer
andere vogelgasten op bezoek komen. In de nazomer trekken de insectenetende broedvogels weg naar
het warme zuiden. Hun plaats
wordt ingenomen door wintergasten uit het noorden, zoals koperwiek, keep, sijs, kramsvogel en met
heel veel geluk een pestvogel.

Z

Soorten als koolmees, vink, pimpelmees, groenling, huismus, merel,
goudvink, roodborst, boomklever
en gaai zien we het hele jaar rond.
Tuin niet te netjes
Laat afgevallen blad zoveel mogelijk liggen in najaar en winter. Het
blad wordt gegeten door insecten en
dat bevordert het bodemleven. Als
u pas in het voorjaar uitgebloeide
bloemen en planten verwijdert dan
kunnen veel insecten daarin overwinteren. Vogels vinden zo de hele
winter voedsel.
Wintervoederplaatsen
Naast het voedsel dat van nature in
uw tuin aanwezig is, kunt u de vogels zelf voedsel voorzetten. Het
gebruik van een voedertafel of voederhuisje is erg handig. Plaats ze op
een open overzichtelijke plek. Het
liefst op een paal van minimaal anderhalve meter hoogte, buiten het
bereik van katten.
Een voedertafel heeft als voordeel
dat de vogels er gemakkelijk op
kunnen landen en dat u de vogels
zelf goed kunt bekijken.
Voedersilo’s
Vogels als pimpelmezen, staartmezen, sijsjes en spechten eten liever

Van de
voorzitter

bungelend dan zittend op een voedertafel. Naast vetblokken zijn er
tegenwoordig speciale voedersilo’s
te verkrijgen. Hier kunnen de vogels zaden en pinda’s uitpeuteren.
Wanneer voederen?
Kleine vogeltjes verliezen 's nachts
soms wel tien procent van hun lichaamsgewicht. Door hun hoge lichaamstemperatuur van 40 C. hebben ze een hoge verbranding en
veel energie nodig (voedsel).
's Nachts eten vogels niet. 's Ochtends rammelen ze van de honger.
Als u dan iets klaar heeft staan,
hebben ze een goed begin van de
dag. In de namiddag willen ze ook
graag nog voedsel vinden om de
nacht goed door te komen.
Drinkwater
Als het in de winter gaat vriezen,
beginnen de problemen. Met vers
lauw water in het vogelbad is de
kans groot dat de vogels daarin
gaan badderen. Dat moet voorkomen worden, omdat dan hun veren
kunnen bevriezen. Plaats daarom
gaas over het water heen. Ook een
mogelijkheid is suiker oplossen in
het water tegen bevriezing of in
plaats van water ijsgruis aanbieden.
Bron: www.vogelbescherming.nl

oals we het hele jaar op donderdagavond in Bellevue bij
elkaar komen om de wekelijkse zaken te bespreken, doen we dat ook
op de donderdagavonden voor
Kerst.
Steeds vaker echter zonderen enkelen van ons zich af voor een fluisterend onderhoud. Normaal mag je
als voorzitter alles horen maar de
Quizvoorbereidingen zijn ook voor
mij verboden terrein. Evenals vorige jaren heeft de commissie ook de
komende nieuwjaarsquiz van 13
januari 2006 weer goed voorbereid.
Het belooft wederom een gezellige
avond te worden die ik graag bij al
onze leden aanbeveel. De avond
krijgt een extra dimensie door de
deelname van de burgemeester met
het gemeenteteam. Zoals gebruikelijk zullen we voorafgaand aan de
quiz met elkaar het glas heffen.
Op 17 februari gaan we iets geheel
nieuws doen voor M&L. Op die
avond organiseren we een politiek
café. Onder leiding van niemand
minder dan de oud-burgemeester
van Alphen en Riel, Mr. Th. Van
der Weijden, organiseren wij die
avond een debat tussen de kopstukken van de politieke partijen uit de
gemeente Alphen-Chaam. Alle partijen hebben hun medewerking aan
dit verkiezingsdebat reeds toegezegd. Het is niet de bedoeling dat
we alleen over natuur en landschap
discussiëren maar van een natuurvereniging mag je wel verwachten
dat dit een belangrijk onderdeel van
de avond zal worden. Onze leden
hebben immers meer dan gemiddelde belangstelling voor deze onderwerpen. Ik ben benieuwd wat de
diverse partijen voor ons in petto
hebben. Natuurlijk reken ik op een
grote opkomst, zeker ook van Mark
en Leij leden.
Will Woestenberg
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Dagexcursie
naar Zeeland

W

e willen oude tijden laten
herleven: op zondag 12
februari maken we een dagexcursie naar Zeeland. De aandacht
gaat vooral uit naar de grote aantallen overwinterende vogels, maar
wie weet komt er op de Brouwersdam ook een zeehond voor de kijker.

We vertrekken om 8.30 uur bij Bellevue in Chaam. Het deelnemersaantal is beperkt. Met een grote
groep is het moeilijk om de gehele
dag bij elkaar te blijven. We willen
het aantal auto’s daarom beperken
tot maximaal vijf. Dus: Wie eerst
komt, eerst maalt.
De dag wordt, voor de liefhebbers,
om ongeveer 17.00 – 17.30 uur afgesloten bij de Chinees de Golden
Rose in Ulvenhout.
Lunchpakket en verrekijkers meenemen. Warme kleren aandoen. In
Zeeland leggen we nog aan voor
een kopje koffie. De inzittenden
van één auto betalen samen de benzinekosten.
Uw gastheren en excursieleiders
deze dag zijn: Wim Cornelissen,
Jacques Valkenaars, Will Woestenberg en Johan Schaerlaeckens.
Leden die deze dag mee willen,
kunnen zich opgeven bij:

Loes Schaerlaeckens
tel. 0161-492046
of per email
schaerlaeckens@tiscali.nl
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Mark en Leij ledenavond
met de Grote Quiz!:
13 januari 2006
“Mark en Leij teams binden de strijd aan met het
gemeenteteam van Alphen-Chaam
onder aanvoering van burgemeester Nuijten”

E

en nieuwjaarsdrankje
Alphen-Chaam, uitgenoen de inmiddels
digd om met een door
roemruchte Quiz zijn al gehem samengestelde afruime tijd de ingrediënten
vaardiging van het ambvan de Mark en Leij ledentelijk apparaat aan de
avond. Voorzitter Will
Quiz deel te nemen. DeWoestenberg zal met ons
ze uitnodiging is aanHarrie Nuijten
terugblikken op het voorvaard en we kunnen erburgemeester
Alphen-Chaam
bije jaar en het glas heffen
van verzekerd zijn dat
op het komende jaar. Daaronder leiding van onze
na wordt het menens. Zodra de
Burgemeester de sterkst denkbare
M&L-teams zijn geformeerd zal de
afvaardiging zal aantreden met
strenge Quizmaster Johan Schaerslechts één opdracht: de gebundelde
laeckens het Quiz-reglement uitkrachten van Mark en Leij weereenzetten en kan de beproeving
staan en een afgetekende nederlaag
van de hersenen beginnen.
toebrengen. De driebandenvereniging lukte dit duidelijk niet.
Alle denkbare onderwerpen kunnen
Natuurlijk zijn we zeer vereerd met
en zullen aan bod komen: natuur,
de deelname van burgemeester
sport, streekkennis, muziek, rekenNuijten en zijn gemeentelijke seraadsels, (plaatselijke) politiek enz.
condanten: een mooie gelegenheid
Het team met de grootste algemene
voor een wederzijdse kennismaking
kennis komt uiteindelijk bovendrijen voor een sportieve strijd op het
ven en zal als beloning een mooie
scherpst van de snede.
prijs ontvangen en met gepaste eer
We hopen u dan ook te mogen beoverladen worden.
groeten tijdens de ledenavond op 13
Vorig jaar mochten we als gastteam
januari vanaf 20.00 uur in Bellevue
een afvaardiging van de driebanen wensen onze gasten en onze ledenvereniging ’t Vermaeck in ons
den een uitermate spannende maar
midden begroeten. Dit jaar heeft de
vooral gezellige avond toe.
Quizcommissie de heer Nuijten,
burgemeester van de gemeente
De Quizcommissie
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O

p vrijdag 17 februari
2006 organiseert Natuurvereniging Mark en Leij
een Politiek Café voor de politieke partijen van de gemeente
Alphen-Chaam. Het Politiek
Café begint om 20.00 uur in
zaal Bellevue in Chaam.
De fractieleiders van alle politieke partijen hebben hun medewerking reeds toegezegd.
vrijdag 17 februari 2006
20.00 uur
café Bellevue Chaam
ook niet-leden zijn van harte
welkom
Gespreksleider:

Mr. Th. van der Weijden
oud-burgemeester van
Alphen-Riel

Derek Gibson

7 april 2006
Café Bellevue Chaam
20.00 uur
Toegang gratis
Ook niet-leden zijn
van harte welkom

We zijn trots als gespreksleider te hebben kunnen
aantrekken Mr. Th. van der Weijden, oudburgemeester van Alphen-Riel, voormalig dijkgraaf
van het Hoogheemraadschap van West-Brabant,
voormalig dijkgraaf van het waterschap Brabantse
Delta en voorzitter van de Landinrichtingscommissie
Ulvenhout-Galder en natuurlijk - niet geheel onbelangrijk - lid van Mark en Leij.
Het belooft een spetterende avond vol (politiek)
vuurwerk te worden en natuurlijk zijn zoals gebruikelijk ook niet-leden zijn van harte welkom.

V

rijdag 7 april 2006 geeft
Derek Gibson een dialezing over de
Europese dagvlinders. Derek reist heel wat af op
zijn jacht naar de mooiste en meest zeldzame
vlindersoorten.
Dankzij zijn kennis, geduld en volharding heeft hij
een prachtige verzameling vlinders op de gevoelige plaat vast weten te leggen. Bovendien is Derek
een deskundig en heel enthousiast verteller. En wij
kunnen het weten, want in de vorige eeuw heeft
Derek al eens een boeiende vlinderlezing gehouden voor onze vereniging. Het belooft dus weer
een interessante avond te worden! Komt allen!
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Wintervissen

Terugblik:
lezing
Mans de Jong

H

et vorige winterseizoen is
het er een beetje bij ingeschoten, maar deze winter willen
we het toch weer nieuw leven in
blazen; het wintervissen! Elke derde zondagochtend van de maand,
gaan we bewapend met netten, emmers en waadpakken of lieslaarzen
de beken en stroompjes af om te
inventariseren welke vissoorten er
voor komen.
Nuttige tijdsbesteding
Een zeer nuttige tijdsbesteding zo
bleek uit de uitkomsten van een inventarisatie van de afgesloten meander van de Mark bij de Bieberg.
De OVB (organisatie ter verbetering van de binnenvisserij) had hier
ook onderzoek gedaan en kwam
met hele andere gegevens dan wijzelf. De OVB heeft elektrisch gevist en wij vissen met netten. Dat
zou een verschil in soorten kunnen
geven. Onze gegevens zijn zo een
zinvolle aanvulling.
Inmiddels hebben we al vele beken
onderzocht en vaak verrassende gegevens boven tafel gehaald.

D

grote moddekruiper bekijken

Iets slomer
Waarom doen we dit in de koude
wintermaanden, het is toch veel
prettiger om met water te spelen bij
25 graden? Tijdens de koudere
maanden hebben de vissen een dikkere slijmlaag om zichzelf te beschermen tegen de kou en ze zijn
wat makkelijker te vangen, omdat
ze iets slomer zijn. Daarnaast is er
tijdens het voorjaar en de zomer zoveel te zien en te beleven dat we
niet zo snel aan vissen toekomen.
Iedereen is welkom
Ben je geïnteresseerd in waterleven
en vissen, ben je een niet al te grote
koukleum? Kom dan eens mee vissen op 18 december, 15 januari of
19 februari. We zorgen voor koffie
en een koek. We vertrekken vanaf
het Marktplein om 9.30u. Er zijn
altijd extra waadpakken en lieslaarzen, zodat meerdere mensen die
kunnen gebruiken.
Het wintervissen was oorspronkelijk een activiteit van de amfibieënwerkgroep, maar iedereen is van
harte welkom.

"Schepnetten" vergt handigheid

Karin van Dueren-den Hollander
Alle gegevens worden verwerkt
Tijdens deze visochtenden lopen we
met netten door of langs de beek en
halen zo veel mogelijk vissen eruit.
Deze brengen we op naam en gooien ze terug. Alle gegevens worden
verwerkt aan het einde van het seizoen.

Foto’s: www.ovb.nl

ít is nu echte natuur in de
breedste zin van woord, zolang je in Nederland natuurlijk
nog van echte natuur kunt spreken. Een prachtige zonsopgang,
kleurrijke detailbeelden van vele
bloemsoorten en ontspannen sfeerbeelden karakteriseren de filmvertelling van Mans de Jong.
De enthousiaste verteller met z’n
prachtig Brabants accent heeft ons
allemaal versteld doen staan hoe we

zouden kunnen genieten van de
‘natuur om de hoek’.
Brabant bezit prachtige landschappen en misschien moeten we eens
op ongewone tijden ons bed uit om
optimaal van het kleurenspel van de
ochtendzon en het orkest van de
vroege vogels te kunnen genieten.
Het zou mooi zijn als we allemaal
ons eigen Paradeske zouden vinden
en koesteren, waar we ongestoord
van de acrobatische vluchten van
libellen kunnen genieten.
Mans, bedankt voor deze eyeopener.
Tomas Degenaar
Foto: Mans de Jong
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Waarnemingen in de streek

V

oor de derde opeenvolgende
winter overwinteren er twee
slechtvalken op de Bleeke Heide.
De faam van de slechtvalk is vooral te danken aan zijn uitzonderlijke vliegvermogen. Tijdens de jacht
laten de roofvogels zich hoog uit
de lucht vallen om in een duizelingwekkende duikvlucht een prooi
te verschalken. Vaak zijn dat vogels zwaarder dan henzelf. Tijdens
zo’n verrassingsaanval kunnen de
gestroomlijnde valken snelheden
bereiken van 250 tot wel 300 km
per uur, waarmee ze de snelste
vliegers van alle vogels zijn. Vele
vogelliefhebbers konden de laatste
jaren op de Bleeke Heide genieten
van dit adembenemende schouwspel. Na tientallen jaren van afwezigheid broedt de slechtvalk sinds
1990 in zeer kleine aantallen weer
in ons land. In 1999 werden zes
broedparen geteld en vandaag de
dag bestaat de populatie uit zo’n
tien broedparen. Daarmee behoort
de slechtvalk tot de zeldzaamste
vogels van ons land. Als overwinteraar is de slechtvalk wat talrijker.
Verder is er een invasie van grote

barmsijzen. Dit zijn trekvogels uit
noordelijker streken die zich graag
ophouden in groepen gewone sijzen. Ze foerageren het liefst in elzen en wilgen. Let dus goed op als
je een groep sijzen ziet. De kans is
groot dat er barmsijzen tussen zitten.
We behandelen in deze nieuwsbrief de belangrijkste mails afzonderlijk.
Uit de mailbox:
Stijn Leestmans op 27 augustus:
Vandaag nog is naar de Bleeke hei
geweest en daar zat het volgende:
een kleine strandloper, een dwerg-

bonte strandloper

meeuw, vijf bonte strandlopers, een
witgatje, twee bosruiters, vier
kemphanen, achttien watersnippen.
Er liggen een paar kleine slikrandjes maar echt grote aantallen zoals
in het voorjaar moeten we niet verwachten, daarvoor is er teveel oeverbegroeiing.

tember: Bleeke Heide: een ooievaar, twee dodaarsjes, een geoorde
fuut, een zwarte stern, zeven bonte
strandlopers, een bontbekplevier,
een oeverloper, zeventig boerenzwaluwen, twee witgatjes, vier watersnippen, drie kemphanen. Heel
de ochtend juveniele havik, vliegend maar vaak zittend op paaltjes,
eenmaal furieus geattaqueerd door
torenvalk, jagende boomvalk, veel
watersnippen.
Frie Boon op 4 september: Deze
morgen ben ik nog bij de Boerenbaan en het Gasstation geweest. De
geelgorzen houden zich erg stil. De
meeste zijn waarschijnlijk doorgetrokken. Ik heb er wel een paar gehoord. Bij de boerenbaan zaten
roodborsttapuiten maar ook twee
gewone tapuiten. Verder een groep
wulpen op de wei. Met de Gasunie
heb ik contact gelegd over het beheer en inrichting van de omgeving
van het gasstation. Het ziet er naar
uit dat we daar afspraken kunnen
gaan maken.
Han Sommen op 18 september:
Op zondagochtend 18 september
uur zag ik rond 9.00 uur een vos de
Ulicotenseweg oversteken in de
buurt van de Strijbeekse beek. Hij
had blijkbaar de tijdschema's van de
wielrenners bestudeerd want normaliter fungeert deze weg de gehele

Stijn op 2 september: zeven zwarte sterns, zeven bonte strandlopers,
drie kemphanen, een witgatje, twee
oeverlopers, een bontbekplevier,
een boomvalk, vier roodborsttapuiten en een gierzwaluw

slechtvalk

De gecombineerde mails van Harrie van Vugt, Stijn Leestmans en
Johan Schaerlaeckens op 3 sep-

witgatje
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ochtend als parcours voor de amateurs. Op het moment van de waarneming was er geen wielrenner te
bekennen, zodat hij heel rustig zijn
gang kon gaan en ik hem goed kon
bekijken.
Ghislaine Mermans op 18 september: Gisterenavond, net voordat
die prachtige maan opkwam, liep ik
op het Geuzenpad, het pad dat loopt
van de Schuttershoefweg naar de
bosrand, en heb toen met volle verbazing staan kijken naar misschien
wel duizenden boerenzwaluwen die
zich aan het verzamelen waren. Het
was echt spectaculair! Het was net
of ik tussen een zwerm bijen liep:
Over mijn hoofd, links en rechts
scheerden ze rakelings langs. Dit
was echt weer eens een aparte ervaring. Het was daar doodstil, alleen
het gekwetter van die duizenden
zwaluwen was overweldigend.De
meeste streken neer in de aangrenzende maïsvelden om de nacht door
te brengen. Ik vond het jammer dat
er niet meer mensen bij waren die
even mee had kunnen genieten van
dit spektakel.

Mark & Leij Nieuwsbrief
kend: aangename temperaturen met
weinig/geen wind.
Huub Don op 20 september: vanavond passeerde een enorme wolk
Boerenzwaluwen de Bleeke Heide
en bleef even boven de Kleine
Maaien hangen om vervolgens verder zuidwaarts te vliegen. Geschat
aantal: minstens 1000 ex. Op de
Bleeke Heide was ook een enorme
groep kieviten van zeker 8oo exx.

Huub Don op 6 oktober: Vanmorgen een toom van tien Patrijzen
langs een maïsakker in 't Broek. Alle jongen waren vliegvlug, maar er
waren nog duidelijke grootteverschillen waarschijnlijk een laat legsel!
Frank Degenaar op 7 oktober:
Deze morgen in een van de belendende achtertuinen (Blokkenweide,
Chaam) een roepend steenuiltje.
Verder gisteren tot mijn verbazing
een bloeiend bosranonkeltje in het
Ulvenhoutse bos: Eigenlijk is maart
daarvoor de periode. Langs de Slingerdreef veel gele ringboleten. Aldaar en ook bij de leemkuilen
steeds roepende kruisbekken.

kruisbek

Ad Jansen op 20 september
(betreft dezelfde plaats als de vorige mail, redactie): Maandag 12
september was ik ’s avonds op het
Eldoradopark in Chaam. Tussen
19.00 uur en 20.00 uur zag ik regelmatig groepen boerenzwaluwen van
heinde en ver aan komen vliegen.
De verschillende groepen kwamen
bij elkaar boven het uitgestrekte
maïsveld achter het park. Uiteindelijk werd het een grote groep van
naar schatting enkele duizenden
zwaluwen!
Tussen 20.00 uur en 20.20 uur
kwam de grote groep regelmatig als
een bijenzwerm over het park gevlogen. Bij het invallen van de
duisternis landden de vogels ergens
in het uitgestrekte maïsveld om er
de nacht door te brengen. Dit schitterende schouwspel herhaalde zich
ook weer de volgende avond. De
weersomstandigheden waren uitste-

250 ex.) zit de Bleeke Heide al
weer aardig vol. Cijfers uit het verleden geven aan dat de aantallen
Canadaganzen hier op kunnen lopen tot bijna duizend. Dat is teveel
van het goede voor een slechtvalk
en een havik. Wellicht tijd voor een
vogelgriepje hier?

Henk Laarhoven op 23 september: Vandaag 23 september zag ik
op de Bleeke Heide een juveniele
drieteenstrandloper samen met drie
bontbekplevieren. Het aantal smienten neemt duidelijk toe (al meer dan
twintig). Op 19 september zag ik er
twee paapjes en zes roodborsttapuiten. In mijn tuin zitten al weken
goudvinken. Enkele keren zag ik
een juveniele vogel (nog zonder
zwarte kopkap). Een broedgeval in
de omgeving lijkt mij waarschijnlijk. Op 11 september zag ik in mijn
tuin een kleine bonte specht
(vrouwtje) en op 13 september bij
het Bootjesven twee grote gele
kwikstaarten.
Huub Don op 30 september: Exoten: gisteren een groep van 155 nijlganzen op de Bleeke Heide. Met de
aantallen canadaganzen erbij (ong.

Henk Laarhoven op 7 oktober:
Vandaag waren er op de Bleeke
Heide erg veel vogels. Vooral veel
kieviten, canadaganzen en spreeu-

toendrarietgans

wen. Maar ook al vijftien toendrarietganzen (een record zo vroeg?).
Verder een slechtvalk, een havik en
een buizerd met een net gedode
wulp in zijn klauwen! Ook nog vier
watersnippen, vijf patrijzen, vier
boerenzwaluwen en drie pijlstaarten.
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Foto: Ghislaine Mermans

Huub Don op 8 oktober: de eerste
klapeksters druppelen binnen: Vanmiddag was een ex. aanwezig in het
Riels Laag onder Gilze.
Onze zuiderburen meldden gisteren
en vandaag klapeksters op de Kalmthoutse Heide (een overtrekkend,
een ter plaatse), het Groot Schietveld (twee exx. ter plaatse), vliegveld Oostmalle (twee ex.) en een
ex. in de omgeving van Arendonk.

Ghislaine Mermans op 17 oktober: Vanochtend werd ik gebeld
door mijn vriendin Elly de Haas uit
de Wildertstraat (Chaam) om een
foto te komen nemen van een wel
heel merkwaardig tafereel. Er hing
een grote bonte specht aan de zijkant van haar schuurtje en wel op
zo’n rare manier dat zelfs ik met
verbazing heb staan kijken. Zijn
klauwtjes waren in de planken vastgenageld en zo te zien was hij niet
van zijn stokje, maar van zijn
plankje gegaan en ondersteboven
blijven hangen. Er lagen enkele
bloeddruppeltjes onder op de stoep
en er waren wat vegen op de wand
te zien en dat was alles wat hij achter had gelaten aan sporen om deze
mysterieuze dood te ontrafelen.
Zeer zeldzaam moet ik zeggen. Om
mijn verhaal geloofwaardig te maken stuur ik wat bewijsmateriaal
mee van de plaats des ongeval.

John van Raak op 31 oktober:
Mystery bird. Bij mij scharrelt al
wekenlang een vreemde vogel (zie
bijgevoegde foto) rond tussen de
ring- en huismussen. Wie weet wat
het is, krijgt een cactus.

Mystery bird

Foto: John van Raak

Will Woestenberg op 31 oktober:
Bijgaand, zoals beloofd, nog mijn
eerste kramsvogel waarneming.
Zondag 9 oktober hoorde ik kramsvogels op de Kwaalburgse akkers.
Op 30 oktober zag ik op dezelfde
plaats zo'n 150 doortrekkende veldleeuweriken.

Huub Don op 1 november: Zojuist
(13.10 u.) kwam een juveniele zeearend laag over de Bleeke Heide
zetten. De vogel kwam laag achter
de bomen (dus vanuit Chaam dorp)
te voorschijn (en ik maar denken
dat ik die rietganzen weer de lucht
had ingejaagd........), maar zwenkte
vrij spoedig westwaarts af parallel
aan de Oude Bredase Baan. Ik ben
hem nagereden en boven landgoed
Hondsdonk kwam de arend weer te
voorschijn. Op het moment dat ik
Johan trachtte te bereiken verloor ik

klapekster

Foto: Adri de Groot

Frank Degenaar op 10 oktober:
de paddestoelen die we zaterdag
vonden op Landgoed het Valkenberg waren Gewone Varkensoren.
Het is een zeldzame soort.
Bij het draaihek in het Broek stonden oranjerode stropharia’s, tot
voor enkele jaren nog niet gezien in
Nederland, nu echter redelijk algemeen vanwege hum voorliefde voor
houtsnipperpaden.
Zondag vonden we in de Staatsbossen een groene anijstrechterzwam.
Dat is een 12 cm grote kopergroene,
echt sterk naar anijs ruikende
zwam.
Bij de leemkuilen een hele grote
groep kruisbekken goed gezien.
Jef Leestmans op 14 oktober: De
klapekster van Wortel-Kolonie is
ook weer terug.

www.vogeldagboek.nl
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hem uit beeld. Ik ben de Heistraat
(zandpad langs Strijbeekse hei) opgereden maar niets meer gezien.
Gezien het feit dat de vogel laag
kwam overzetten (1,5-2x boomlengte) heeft hij goed notitie kunnen nemen van het fijne menu van
Canada- en Nijlganzen dat de
Bleeke Heide te bieden heeft en
zien we hem/haar de komende weken wellicht nog een keer terug??
Erik Rijnen op 2 november: Deze
middag twee klapeksters op de
Regte Heide. In de aangrenzende
bossen waren veel kruisbekken
(>dertig) en sijzen actief. Boven het
Riels Laag een hele grote (>vijftig)
groep watersnippen regelmatig open rondvliegend.
Harry van Vugt op 6 november:
Vanmorgen op de Bleeke hei geweest van 11 tot 12 uur, eerst geen
bijzonderheden. Toen ik weg wilde
gaan kwamen er 550 toendrarietganzen uit oostelijke richting aangevlogen en gingen tussen de canadaganzen zitten. De winter is in
aantocht.
Eugène van de Linden op 11 november: Vandaag de klapekster
gezien in het Mastbos. Dit is de
schietbaan aan de achterkant van de
Kogelvanger. Het gebied op zich is
niet toegankelijk. De vogel liet zich
goed zien (beeldvullend op dertig
meter!), ook biddend. Niet schuw.
Ook een vrouwtje sperwer in een
boomtop; de klapekster ging in de
boom ernaast zitten! Tevens hier
een veertigtal kruisbekken en een
grote zilverreiger. Enkele dagen later zagen Eugène van de Linden en
Johan Schaerlaeckens ter plaatse
ook een waterpieper.
Frie Boon op 13 november: Vanmorgen zaten er bij het gasstation
nog een paar geelgorzen. Eentje
was aan het vechten met een kramsvogel, dus die gors was niet bang
van zo'n grote vogel. Aan de Herdersweg zat in het bosje een goud-
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vink en met moeite kon ik hem fotograferen.
Johan Coertjens op 15 november:
Vanmorgen op de Bleeke Heide het
koppel slechtvalken in de bekende
eik en verder een smelleken op een
weipaal.
Henk Laarhoven op 20 november: Als aardige waarneming heb ik
nog een grote barmsijs (Skandinavische ondersoort) die ik op 17
en 18 november in mijn tuin zag
tussen de sijzen. Op internet las ik
dat er momenteel in heel Nederland
grote groepen grote barmsijzen gezien worden (een echte invasie
m.i.).
Huub Don op 22 november: Op
de Bleeke heide bij Chaam kwamen
vanavond ruim 800 toendrarietganzen gemengd met kolganzen in het
schemerdonker invallen.
Ook kwamen er twee adulte en drie
juveniele kleine zwanen slapen en
was de slechtvalk weer present
(vatte in de schemer een houtduif
op slaaptrek hoog in de lucht). Er
was ook nog een klein groepje
grauwe ganzen nog aanwezig.
Johan Schaerlaekens

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

Excursie:
ganzen
kijken in
Nederland

D

e Hurwenensche Uiterwaarden (ook wel aangeduid als
de “kil van Hurwenen”) liggen
aan de zuidzijde van de Waal, minder dan tien kilometer ten oosten
van Zaltbommel, dus niet zo heel
ver van hier vandaan.
Het gebied bestaat uit grote plassen,
oude zijarmen van de rivier, rietzomen en moerasboes en is een belangrijke rust- en slaapplaats van
vooral kol- en rietganzen. De ganzen foerageren in de uiterwaarden
in de omgeving, maar ook op de
weilanden binnen het gebied. Vanwege het belang van overwinterende ganzen is een groot deel van dit
natuurreservaat gesloten, maar bovenop de rivierdijk tussen Oensel
en Hurwenen loopt een wandelpad.
Dit biedt een uitstekende kijk op de
omgeving van dit bijzondere rivierlandschap. In januari en februari is
de kolgans de meest voorkomende
gans.
Zaterdag 14 januari vertrekken we
om 08.00 uur vanaf de carpoolplaats aan de Langenbergseweg in
Gilze. We rijden via de snelweg
naar Den Bosch – Zaltbommel en
nemen daar de afslag N322. We
zijn dan vlakbij de Hurwenensche
Uiterwaarden. Ieder, die mee wil is
welkom. Om enig idee te hebben
met hoeveel mensen we gaan en om
zoveel mogelijk samen te rijden is
het fijn als u zich van tevoren opgeeft. Dit kan via de mail:
annetcleijsen@home.nl of
telefonisch 0161-455416.
Annet Cleijsen-Ansems
Coördinator vogelwerkgroep
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Bosuil

O

mdat je nu dagelijks de baltsgeluiden van de bosuil kunt
horen, een korte samenvatting van
deze bijzondere vogel.

prooien te speuren, en om in te
broeden. Het plaatsen van nestkasten heeft ook bijgedragen aan een
verdere verspreiding van de bosuil.

Klasse:Aves (vogels)
Orde:Strigiformes (uilen)
Familie:Strigidae (uilen)
Geslacht en soort: Strix aluco

Verspreidingsgebied
In Eur opa behalve N oor dScandinavie, in delen van NoordAfrika, in het Westen van Rusland,
in Afghanistan en China.

Kenmerken
Middelgrote uil met korte staart,
een grote ronde kop zonder pluimpjes.Verenkleed is bruinachtig of
grijs gevlekt. De snavel is geel en
gebogen. Ze hebben opvallende,
grote, sterk gewelfde ogen. De ogen
worden omringd door een verenkrans. Bosuilen lijken soms vrij forse vogels, maar onder de enorme
hoeveelheid veren bevindt zich eigenlijk een verrassend kleine vogel.
Biotoop
Loofbossen vormen de belangrijkste biotoop, maar bosuilen zoeken
ook regelmatig het landelijke gebied op, mits er voldoende bosjes
met enkele oude bomen aanwezig
zijn. Die bomen worden gebruikt
als uitkijkpost om naar potentiële

Foto: Arian van Dam

Maten, gewicht en leeftijd
Lengte: 38 cm. Het vrouwtje is iets
groter dan het mannetje. Leeftijd:
10 tot 15 jaar. Gewicht: 360 tot 650
gram Vleugelspanwijdte: 94-104
cm.
Voortplanting
Geslachtsrijp: met 1-2 jaar. Nestelt
al vroeg in het jaar. Na 4 weken
broeden, komen de eieren (2 tot 4)
uit. De jongen blijven 4 manden bij
de ouders.
Leefgewoonte
Solitair levend, jaagt `s avonds en
`s nachts, slaapt overdag in bomen.
Voedsel
Zoogdieren, zoals muizen en ratten,
maar ook insecten, wormen en vogels.
Bosuilen zijn 's nachts en in de
schemering actief. Overdag zitten
ze te zonnen voor hun slaap- of
broedhol. De bosuil vangt zijn prooi
vanaf een zitplaats en weet de
plaats van de prooi te vinden op het
gehoor. Hij jaagt echter ook vliegend of vangt vogels, die worden
opgeschrikt, in de vlucht.
Bosuilen zijn echter ook nestplunderaars, die het vooral voorzien
hebben op holenbroeders. Hij eet
kleine knaagdieren, egels, vogels,
kikkers, larven, wormen en insekten. Het gevangen voedsel verslinden ze met huid en haar. Door het
scherpe maagsap wordt het voedsel
verteerd. De haren, veren en botten

van het slachtoffer worden in een
kluwen, de uilenbal, weer uitgebraakt.
Door de nachtelijke leefwijze van
de bosuil is deze maar zelden te
zien. Soms wordt zijn plaats verraden door alarmerende vogels. Bosuilen hebben een vaste plaats om de
dag door te brengen. Ze doen dat
het liefst in groenblijvende bomen
(naaldbomen) of bomen met veel
klimop en zitten dan dicht tegen de
stam op een tak. Op deze vaste z.g.
roestplaatsen zijn veel uilenballen
te vinden.
‘s Avonds als de uilen actief worden, begint het mannetje te roepen
om het territorium af te bakenen.
‘s Nachts jagen ze en zijn ze
meestal stil omdat ze anders hun
prooi zouden waarschuwen. In de
baltsperiode roepen ze vaak wel de
gehele nacht door. Tegen de morgen beginnen de mannetjes opnieuw te roepen om het territorium
af te bakenen.
Geen nestbouwers, wel trouwe
echtgenoten
Uilen leggen hun eieren in boomholten, rotsspleten of in scheuren in

muren. Het legsel bestaat uit 2 tot 6
eieren.
Het vrouwtje maakt de nestholte
een beetje schoon en bekleedt het
daarna met een laagje uitgeplozen
braakballen. In het vroege voorjaar
slaapt het vrouwtje de gehele dag
op het nest. ‘s Nachts verlaat ze het
nest en laat zich door het mannetje
voeren. (Ze roept daarbij de gehele
nacht "wiek".)
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Hoe meer voedselaanbod er is in de
periode voor het broeden, hoe meer
eieren het vrouwtje zal leggen. In
zachte winters begint de balts al in
januari, maar meestal begint deze
begin februari. De bosuil broedt in
maart en in april worden de jongen
geboren. Het vrouwtje broedt de
eieren uit en verlaat het nest alleen
om braakballen en ontlasting kwijt
te raken. Het mannetje voert voedsel aan.
De jongen komen na 28 á 30 dagen
uit en de eerste tien dagen laat het
vrouwtje ze niet alleen. De blinde
jongen worden door het vrouwtje
gevoerd door stukjes vlees zonder
haren en botten, van de prooi af te
scheuren en deze tegen de snavel
van de jongen te houden, zodat ze
op de tast het voedsel vinden. Uilen
hebben zeer gevoelige snorharen,
tastharen, waarmee ze in het pikkedonker prooien kunnen herkennen.
Naarmate de jongen ouder worden,
gaan ze steeds grotere stukken van
de hele prooi eten. Zeker in de tijd
dat de jonge uilen bezig zijn met de
opbouw van hun bottenstelsel, maken ze gebruik van de kalk in de
botten van de prooidieren. Uit onderzoek is gebleken dat in de eerste
uilenballen die de jongen uitspugen,
vrijwel geen botresten voorkomen.
Als er veel voedselaanbod is, wordt
er in het nest een voedselvoorraadje
aangelegd. Zodra de jongen iets ouder zijn verlaat het vrouwtje af en
toe het nest om mee te jagen.
Na vier á vijf weken verlaten de
jongen het nest. Ze kunnen dan nog
niet goed vliegen en zitten voortdurend in de buurt van het nest op takken om eten te bedelen. Ze worden
daarom "takkelingen" genoemd. De
jonge vogels worden door beide ou-
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ders verzorgd en tegen alle vijanden
verdedigd. De jongen komen niet
meer terug op het nest. Als ze ongeveer vijftig dagen oud zijn, beginnen ze korte vluchten te maken. In
totaal duurt het ongeveer twee
maanden voordat de jongen zelf in
staat zijn een prooi te vangen. Een
bosuil is na één jaar volwassen en
kan dan voor nageslacht zorgen.
Bosuilen sluiten gewoonlijk een huwelijk voor het leven en zoeken pas
ingeval van sterfte een andere partner.
Nuttig en wijs
Uilen leven alleen en het zijn geen
sociale dieren. Ze worden door de
mens zeer gewaardeerd, omdat ze
zeer veel knaagdieren eten.
Het mannetje heeft het van speelfilms bekende spookachtige geluid.
Leuk is dat in veel Amerikaanse
films het geluid van deze uil gebruikt wordt, terwijl deze vogel
daar niet eens voorkomt! Dit geluid
bestaat uit drie stukjes. Het eerste
deel is een langgerekte HOE gevolgd door een pauze, dan als tweede een kort ingehouden HOE en als
laatste een langer en trillerig Hoeoe-oe-oe.

Annet Cleijsen
Bron: www.beesies.nl

De Nieuwsbrieven in 2006
Nieuwsbrief Nr. 37
verschijnt omstreeks 18 maart
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 3 maart
Nieuwsbrief Nr 38
verschijnt omstreeks 17 juni
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 2 juni
Nieuwsbrief Nr 39
verschijnt omstreeks 23 september
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 8 september

Website

D

e rubriek waarnemingen op
de website is veranderd.
Eerst kwamen alle meldingen onder elkaar te staan. Nu is de rubriekwaarnemingen opgezet als
een forum.
Nieuwe topics kunnen geplaatst
worden in de verschillende fora.
De onderwerpen zijn eigenlijk onbeperkt zolang ze maar een raakvlak met de natuurvereniging Mark
en Leij hebben. Om zelf nieuwe onderwerpen te kunnen plaatsen of te
antwoorden op vorige berichten
moet je wel ingelogd zijn. Hiertoe
dien je je eenmalig te registreren.
9 Klik in het menu bovenaan rechts
op het puntje [Register];
9 Lees de informatie grondig en
klik op de zin die voor u van toepassing is;
9 Vul de velden met een sterretje
in. Als "Gebruikersnaam" kan je
een nicknaam (bijnaam) gebruiken. Onthoud het paswoord
goed!
9 Klik op de [OK]-knop.
Je registratie is bijna volledig!
Wanneer een administrator op het
forum komt, ziet hij/zij dat je kandidaat forumlid bent en keurt je als
dusdanig goed. Het forum stuurt je
dan automatisch een mailtje (ook
in het engels) dat je toegelaten bent.
Let op! Dat kan even duren. Ook
forum-administratoren moeten werken en zitten niet permanent het forum in de gaten te houden.
Alleen geregistreerde forumleden
die ingelogd zijn, kunnen berichten
plaatsen (posten). Zo is duidelijk
wie welk bericht gepost heeft.
Bovendien kunnen zo bepaalde forums met vertrouwelijke informatie
enkel voor een beperkte groep toegankelijk worden gemaakt.
Tot ziens op het forum.
www.markenleij.nl
De webmees
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Wintervlinders

T

ijdens de donkere avonden
van november en december
kunnen ze je bijna niet ontgaan:
kleine nachtvlinders die in het
licht van de koplamp van fiets of
auto rondfladderen. Vreemd is dat:
vlinders die bij temperaturen tot
zelfs vlak boven het vriespunt actief zijn. Andere insecten zijn bij
die omstandigheden in geen velden
of wegen te bekennen. De wintervlinder is dan juist in zijn element.
Grote en kleine wintervlinder
Eigenlijk zijn er twee soorten, namelijk de grote en de -hoe kan het
ook anders- kleine wintervlinder.
De mannetjes hebben hele grote,
sterk vertakte antennes. Die zijn onmisbaar want daarmee moeten ze de
vrouwtjes opsporen. Met hele specifieke geurstoffen worden ze gelokt door de vrouwtjes: hun antennes stellen de vlinders in staat ongelooflijk geringe hoeveelheden van
die geurstoffen waar te nemen en
op die manier van op grote afstand
hun doel te bereiken. Die vrouwtjes
kunnen niets anders dan wachten

grote wintervlinder (vrouwtje)

(en lekker geuren) want ze bezitten
geen vleugels! Na de paring leggen
ze hun eitjes in spleten van boomschors. Dan, na zo'n zes weken als
vlinder te hebben geleefd, sterven
zowel mannetjes als vrouwtjes.
Vreugde bij de koolmeesjes
Wanneer in het voorjaar de bladeren aan de bomen verschijnen, komen de rupsjes uit het ei en beginnen aan een enorm feestmaal van
boombladeren. Dat uitkomen gebeurt na een specifiek aantal dagen
met een bepaalde temperatuur.
Maar dan gebeurt het ook massaal.
In korte tijd worden miljoenen en

miljoenen rupsjes geboren. Dit tot
grote vreugde van de koolmeesjes.
Die hebben hun eierleg zo afgestemd dat de jonge meesjes geboren
worden op het hoogtepunt van de
rupsen van de wintervlinders. Deze
rupsen zijn dan ook het hoofdvoedsel van de jonge meesjes. Helaas
hebben de koolmeesjes niet door,
dat door het warmer worden van
ons klimaat, de rupsen van de wintervlinders zowat tien dagen eerder
uitkomen dan enkele decennia geleden. Dit heeft tot gevolg dat op het
moment dat de jonge meesjes de
grootste voedselbehoefte hebben,
de rupsenpiek voorbij is. De vroeg-

rups grote wintervlinder

leggende vrouwtjes hebben voordeel hiervan, maar het merendeel
wordt benadeeld.
Helaas worden trekvogels die het
eveneens van deze rupsen moeten
hebben, nog veel erger benadeeld
door het vervroegen van de rupsen
piek. Vanuit hun overwinteringplek
in Afrika kunnen zij onmogelijk
weten dat ze tien dagen eerder hier
moeten arriveren om hun kroost
van de voedselpiek te kunnen laten
profiteren. Het valt maar af te
wachten hoe de populaties van deze
vogels zich zullen ontwikkelen onder invloed van de steeds vroegere
rupsenperiodes van de kleine en de
grote wintervlinder.
grote wintervlinder

Frank Degenaar
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Wederom vlotte jaarvergadering

V

rijdag 28 oktober hield onze
vereniging haar jaarlijkse
algemene ledenvergadering in het
Chaamse Bellevue. Met een opkomst van ruim zestig leden mochten we niet klagen, vergaderingen
zijn meestal niet zo interessant.
Opening en mededelingen
De agenda werd in vlot tempo doorlopen. Voorzitter Will Woestenberg
opent de vergadering om kwart
over acht, verwelkomt de leden en
bedankt Victor en Sandra voor hun
gastvrijheid. Onder de mededelingen en ingekomen stukken was
goed nieuws te melden: de betrekkingen met de gemeente AlphenChaam zijn ferm verbeterd, en de
Landinrichting Baarle-Nassau kan
waarschijnlijk volgend najaar beginnen met de werkzaamheden in
het natuurgebied ’t Merkske.
Voor de jaarlijkse fietstocht worden
nieuwe organisatoren gezocht. Met
het tienjarig bestaan van onze vereniging in het verschiet is een feestcommissie in het leven geroepen
om dit heuglijke feit op een passende wijze te vieren.
Mark & Leijer van het jaar
Dit jaar viel deze eer te beurt aan
liefst vier leden, de bestuurders van

Victor wordt bedankt…..

de voormalige
jeugdgr oep,
Sonja
Vrijenhoek, Karin van
Dueren den Hollander, Sylvia
van Nes en Fred
Froger. Zij ontvingen ieder een
prachtig glas-inlood kunstwerk,
ver vaardigd
door
Lieven
Vermeer. Sonja
was helaas verhinderd,
onze Mark & Leijers van het jaar: v.l.n.r.Sylvia van Nes, Karin van
voorzitter heeft Dueren-den Hollander, Fred Froger
haar geschenk
inmiddels persoonlijk bezorgd.
Sjoerd Borst vraagt aandacht voor
de situatie in de gemeente GilzeRijen. Helaas ligt deze gemeente
Verkiezingen
De notulen van de vorige ledenverbuiten het werkgebied van onze
gadering, het jaarverslag en de fivereniging zoals vastgelegd in de
nanciële overzichten passeerden
statuten.
vlotjes de revue, waarna de kasTegen negen uur bedankt de voorcommissie en aftredend bestuurder
zitter de leden voor
Fred Froger in de bloemetjes werhun inbreng en aanden gezet.
wezigheid en sluit de
De drie nieuwe bestuurskandidaten
vergadering. Na de
Karin van Dueren den Hollander,
pauze is het de beurt
Loes Schaerlaeckens en Jeroen
aan Mans de Jong
Stoutjesdijk werden met algemene
met een paradijselijke
stemmen gekozen. Van de zittende
dialezing.
bestuurders was alleen de voorzitter
Will Woestenberg aftredend. Hij
John van Raak
werd met algemene stemmen herFoto’s: Guus Degenaar
kozen als bestuurslid en vervolgens
als voorzitter. Will kondigt aan nog
twee jaar aan te willen blijven als
voorzitter.
Rondvraag en sluiting
Bij de rondvraag blijkt dat men het
algemeen betreurt dat de jeugdgroep is opgeheven. De voorzitter
antwoordt dat er echt alles aan is
gedaan om voldoende begeleiders
te vinden, zoals het benaderen van
diverse mensen, plaatsen van advertenties, een brief aan de ouders en
zo meer. Het mocht niet baten.

HET “Mark & Leij” gebakje
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Werkdag samen met Natuurmonumenten

D

e laatste werkdag van 2005
was gepland voor zaterdag
26 november, maar de slechte
weersomstandigheden hebben
Frank en z’n werkploeg doen besluiten de werkzaamheden een
week op te schuiven. De weergoden waren de werkploeg op zaterdag 3 december beter gezind, dus
trokken de mannen er samen met
Natuurmonumenten op uit om het
uitstel van de vorige week weer
goed te maken.
Landinrichting “Baarle-Nassau”
Plaats van handelen was ditmaal de
Strijbeekse Heide. De ploeg be-

een bosrand, het beschermen van kwetsbare oude bomen tegen de weg en het creeren van een ruigtestrook langs een
mooie greppel. Daarnaast werden overbodig geworden weidepalen en draad in een
aan te leggen ven verwijderd.

stond uit vijftien man en een hond
en dat allemaal onder de bezielende
leiding van Frank. Bijzonder aan
deze werkdag was dat hij uitgevoerd werd in samenwerking met
Natuurmonumenten. In het kader
van de Landinrichting “BaarleNassau” is dit deel van de Strijbeekse Heide onlangs overgedragen
aan Natuurmonumenten.
De werkzaamheden bestonden uit
het verwijderen van oude rasters en
draad, het opnieuw uitrasteren van

Erwtensoep en rode wijn
Traditiegetrouw werd ook deze
laatste werkdag van het jaar 2005
afgesloten in café-restaurant Bellevue. Op het menu stonden erwtensoep met stokbrood en, afwijkend
tot andere jaren, een heerlijk pasteitje met ragout (bedankt Victor). Het
heerlijke glaasje rode wijn zette de
kroon op dit festijn.
Wim Dumont
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Bruine kikker

A

ls de kikkers carnaval vieren
pakken ze wat ze kunnen krij-

gen.
Niet alleen mensen krijgen het op
hun heupen als de dagen nog
maar net beginnen te lengen. Ook
bruine kikkers hebben daar al heel
vroeg last van. Ze springen eens
lekker uit de band. De vergelijking
met carnaval is treffend: het duurt
maar een paar dagen, waarna ze
totaal uitgeput zijn.
Polonaises
Ze "dansen en hossen" met honderden tegelijk door de sloot. Ze brommen en brullen, verwisselen hun
grauwe winterkleur voor iets vrolijkers en de heren kikkers pakken
wat ze pakken kunnen. Er ontstaan
zelfs ware polonaises van aaneen
geklitte kikkers. Wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Het gaat om
het jaarlijkse paringsgebeuren.
Wakker
Direct na het ontwaken uit de winterslaap verandert de haast zwarte
slaapkleur van de kikker in het normale bruingroen. De mannetjes
krijgen een witte buik, de dames
een gele. Een heel enkele kikker, de

...mannetjes krijgen een witte
buik, de dames een gele. Een
heel enkele kikker, de prins
carnaval als het ware, wordt
turkoois blauw...
prins carnaval als het ware, wordt
turkoois blauw. Een foutje van de
natuur dat hem een haast "plastic"
uiterlijk bezorgt. De gele kleurstof
die normaal samen met blauw een
groene kleur geeft ontbreekt. Voor
de heikikker, een andere soort, is dit
regel in de paartijd. De mannen uit
de wijde omgeving verzamelen zich
jaar in, jaar uit in dezelfde poel. Enkele dagen later gevolgd door de
vrouwtjes. De dames worden gretig
opgewacht. Soms zelfs al op de oever worden ze besprongen door de
mannetjes. Die omarmen de vrouwtjes met de voorpoten en laten zich
door hun partners naar het water
terug dragen.
Wie is wat?
Nu hebben de mannen wel een probleem. Ze onderscheiden namelijk
niet wat vrouwtjes zijn. De kikkerwereld zit eenvoudig in elkaar. Al-

leen wat beweegt telt mee. Kleiner
dan jezelf is eetbaar, inclusief soortgenoten! Wat groter is en beweegt,
daar vlucht je voor. En ongeveer
even groot, dat "pak" je. Weert het
af, dan zal het ook wel een mannetje zijn. Doet het niets of heel gek,

...doet het niets of heel gek,
dan zal het wel weer een vis
of stukje hout zijn. En maakt
het ten lange leste herkenbare gebaren, dan moet het een
wijfje zijn en daar paar je
mee. Zo simpel is dat...
dan zal het wel weer een vis of
stukje hout zijn. En maakt het ten
lange leste herkenbare gebaren, dan
moet het een wijfje zijn en daar
paar je mee. Zo simpel is dat. Het
koude water en het licht zorgen
voor de prikkels die aanzetten tot
eiafzetting.. Het vrouwtje legt wel
2000 eieren in een klomp gelei. Het
mannetje op haar rug gezeten, deponeert zijn zaad daar overheen.
Buiten het lichaam, gewoon in het
water. Heeft het wijfje al haar eieren gelegd, dan laat hij haar los en
zoekt een ander.
Kikkervis
Niemand kijkt om naar de klonten
dril of de kikkervisjes. Die redden
het zelf maar. De enkele overlever
die als kikkertje 's zomers het land
op kruipt, prent dan voor zijn leven
in het geheugen waar hij drie jaar
later, hij is dan geslachtsrijp, terug
moet komen. Als een vijver gedempt wordt, kunnen er dus nog
jaren elk voorjaar kikkers komen.
Totdat alle generaties die er zijn geboren, zijn uitgestorven.

Dick J. C. Klees
Foto: Dick Klees
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Zondagwandeling op ‘t Zand

D

e zondagwandeling van december werd door 15 deelnemers benut om het natuurterrein ’t
Zand in Alphen te verkennen. ‘t
Zand is in bezit van de gemeente
Alphen Chaam. Het is maar te hopen dat de geruchten met betrekking tot verkoop en de daarop onvermijdelijk volgende intensieve
exploitatie, op onwaarheid berusten.
Stekelbrem
Het Zand is zonder twijfel het
mooiste bosheidegebiedje in onze
gemeente. Het is een mozaïek van
dennenbosjes, gemengde bosperceeltjes en heideveldjes op, in het
grijze verleden ontstane, stuifduintjes. Enkele heideveldjes zijn een
aantal jaren geleden geplagd en inmiddels weer begroeid met dop- en
struikheide. In de bodem rustende
zaden van stekelbrem kregen zo de
kans te ontkiemen en kunnen weer
als volwaardige struikjes bloeiend
worden aangetroffen. Een zeldzame, vlinderbloemige heidebewoner.
Er zijn prachtbiotoopjes met mossen en korstmossen te bewonderen:
vooral rendiermos en bekertjesmos
zijn nu op hun mooist.
Tijdens de wandeling werd een roepende “teutergoudvink” waargenomen: dat is een goudvink afkomstig
uit zeer noordelijke of oostelijke
streken: wat groter dan onze eigen
goudvink maar vooral gemakkelijk

Terugblik
Lezing
Achilles Cools

O

ransuil (een van de vele)

te herkennen aan het zeer karakteristieke geluid dat aan een blikken
speelgoedtrompetje doet denken.
Enkele paddestoelen waren nog determineerbaar: krulzoom, oorzwammetjes, zwavelkopje en braakrussula.
Ransuilen
Het mooie van het Zand is ook een
traditionele winterslaapplaats van
ransuilen. Onbegrijpelijk is dat deze
uilen al zolang we ons dat kunnen
herinneren deze intensief gerecreeerde plaats uitzoeken om gezamenlijk de dag slapend door te
brengen. We zagen er minstens tien
die zich in onze verrekijkers beeldvullend lieten bewonderen.
Het was een fijne wandeling in een
sfeerrijk herfstlandschap met winterse tinten.
Frank Degenaar
Foto’s: Marianne Dumont

p vrijdag 18 november gaf
Achilles Cools een lezing
over kauwkes. Voor een goed gevulde zaal begon hij te vertellen.
Alleen met een microfoon, zonder
beeldmateriaal of iets anders, begon
hij rustig te praten over zijn passie:
de kauwkes.
Voor velen was het in begin even
wennen, omdat we meestal naar
plaatjes kunnen kijken waarbij dan
iets verteld wordt. Maar stilaan
werd iedereen meegenomen in de
fascinerende wereld van deze bekende vogels. Hij voerde ons mee
in de sociale structuur van de kauwtjes en hoe de hiërarchie in de kauwenwereld werkt. Kauwen leven
monogaam. De paartjes gaan met
veel tederheid met elkaar om. Ze
verwennen elkaar en zingen samen
duetten. Ook in de kauwenwereld
komen echtscheidingen, homofilie,
driehoeksverhoudingen en overspel
voor. Hij gaf zelfs een vermakelijk
voorbeeld hoe kauwen kunnen liegen. Natuurlijk dringt zich al gauw
de vergelijking op met ons gedrag.
Dat was deze avond ook de belangrijkste doelstelling van Achilles:
Door de beeldende beschrijving van
de vogels wil hij ons tot nadenken
aanzetten over ons eigen gedrag.
De aanwezigen waren duidelijk geboeid door de observaties van deze
geboren verteller en kijken vanaf nu
zeker anders naar deze zwarte
schreeuwers. Ook op de veel gestelde vragen na de pauze wist Achilles, door zijn uitgebreide kennis,
iedereen een goed antwoord te geven, maar van “sprauw” in de keel
had zelfs hij nooit gehoord.
Het was een zeer geslaagde avond.
Loes Schaerlaeckens.
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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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