
111   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

Mfouf!

D at was een dag later de terechte conclusie van BN de Stem journa-
list Norbert Bökkerink na het bijwonen van het Politiek Café op 17 

februari georganiseerd door Mark en Leij. We citeren Norbert uit zijn 
artikel in BN de Stem: “Communicatie en voorlichting zijn geen items 
meer in de verkiezingsstrijd tussen de politieke partijen in de gemeente Alp-
hen-Chaam. Alle lijsttrekkers zijn het erover eens dat de gemeente op dat 
punt de afgelopen periode in de richting van de burgers heeft gefaald en dat 
daar nu echt verbetering in zal moeten worden gebracht. Ze deden deze ge-
zamenlijke belofte tijdens het Politiek Café.” 
 
Waarom een Politiek Café door een natuurvereniging? 
Vanaf het ontstaan van de gemeente Alphen-Chaam onderhoudt Mark en Leij 
intensieve contacten met de gemeente. De laatste jaren moest de vereniging 
echter constateren dat de communicatie tussen Mark en Leij en de bestuurders 
van de gemeente een éénrichtingsverkeer werd. De komst van de nieuwe bur-
gemeester werd door Mark en Leij als een natuurlijk moment gezien om deze 
communicatie een positieve impuls te geven. Mark en Leij acht het van groot 
belang dat plannen met grote impact voor de kernen een ruim voldoende 
draagvlak hebben bij de burgers van deze gemeente.  

Contacten met 
andere verenigin-
gen en burgers 
sterkten de na-
tuurvereniging in 
haar mening dat 
de bestuurders 
van deze gemeen-
te onvoldoende 
communiceerden 
in het zoeken naar 
draagvlak. Tij-
dens deze avond 
lagen de accenten 
daarom niet al-
leen op natuur en 
landschap maar 
hadden ook een 
breed maatschap-
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Politiek Café: “Alphen-
Chaam moet beter 

communiceren” 
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Foto: Marianne Dumont 

Natuuragenda 

 
 
 

maart 
30, vr  20.00 Bijeenkomst werkgroep 
                     Vlinders Bellevue 
 
april 
2,   zo   9.30   Wandelen Chaam 
7,   vr  20.00   Lezing Vlinders door 
                        Derek Gibson 
9,   zo   9.30   Wandelen Baarle 
30, zo   9.30   Wandelen Vogelwerk-
                      groep 
 
mei 
7,   zo   9.30   Wandelen Chaam 
14, zo   9.30   Wandelen Baarle 
28, zo   9.30   Wandelen vogelwerk-
                      groep 
 
juni 
4,   zo   9.30   Wandelen Chaam 
11, zo   9.30   Wandelen Baarle 
25, zo   9.30   Fietstocht 2006 

Amfibieënseizoen…..  pagina 12 en 13 Dagvoorzitter Mr. Thom van der Weijden. 

 

Foto: John van Raak 
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bat te gaan (bege)leiden.  
Spanning, omdat niet vaststond of 
dit uitstekende initiatief van Mark 
en Leij zou aanslaan. Of de lijst-
trekkers hun standpunten duidelij-
ker dan we van politici gewend zijn 
voor het voetlicht zouden kunnen 
brengen. Of mijn gebrek aan erva-
ring met het dualisme mij vanavond 
zou opbreken.  
Wat het eerste punt betreft, begon 
het niet erg hoopvol: Niet alle lijst-
trekkers waren op het afgesproken 
tijdstip aanwezig en tot ongeveer 
tien voor acht liep ook de publieke 
belangstelling bepaald niet storm.  
Gelukkig konden we - inderdaad 

redelijk stipt op tijd - met een volle 
zaal beginnen. Een honderd man 
(en vrouw) had zich de moeite ge-
troost naar Bellevue te komen. Hoe-
wel de zes lijsttrekkers zich soms 
echte politici toonden en dus een 
eenvoudig "ja" of "nee" vervingen 
door maren en mitsen, een ant-
woord welsprekend achterwege lie-
ten of aan de keukentafel verward 
raakten in het prikkeldraad, moet 
het voor de aanwezigen mogelijk 
geworden zijn om op basis van wat 
vanavond te berde werd gebracht 
een keuze uit de partijen te maken.  
Wel ben ik bang dat voor sommigen 
in de zaal hetzelfde geldt als wat zij 

pelijk georiënteerd karakter.  
Gezien de conclusie van de BN de 
Stem journalist kunnen we stellen 
dat we onze doelstelling bereikt 
hebben. Nu alleen nog hopen dat 
het niet alleen bij loze verkiezings-
beloftes blijft. 
Wie kan een betere indruk van de 
avond geven dan de dagvoorzitter 
Mr. Thom van der Weijden. Hier-
onder zijn relaas. 
 
Impressies van de dagvoorzitter 
Met een naar mijn mening gezonde 
spanning reed ik vrijdagavond 17 
februari jl. rond zeven uur uit Dorst 
naar Chaam om het lijsttrekkersde-

Ton Braspenning Ad van de Heijning Jack Rombouts 

Will van den Brandt Ton Mols Guus Huijben 
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ren voor de wijze waarop het poli-
tiek café geleid werd: Een combi-
natie van bestuurlijke ervaring, 
wijsdom, rust en humor. Wij mo-
gen dan wel enorm bevlogen en 
idealistisch zijn: Dit had niemand 
van ons gekund!! 

Ton Dekkers zorgde voor een per-
fecte geluidsweergave en, samen 
met Frans van Ginneken, voor de 
culturele bijdrage deze avond. Jon-
gens (voor de zoveelste keer): 
enorm bedankt. 
 

Mark en Leij 
Foto’s: Guus Degenaar 

de politici verwijten: Ze luisteren 
niet. Met een vooropgezet stemge-
drag kwam men de zaal in en met 
hetzelfde gedrag ging men er weer 
uit, ongeacht hetgeen de lijsttrek-
kers te berde brachten.  
De sprekersstroom werd onderbro-
ken door twee optredens van Frans 
van Ginneken en Ton Dekkers. Hun 
liedjes brachten niet alleen een cul-
tureel element aan in deze politieke 
avond, maar zorgden ook voor de 
broodnodige afwisseling.  
Het was natuurlijk niet mogelijk 
alle thema's, die in de gemeente 
spelen aan de orde te stellen. He-
laas bleven de verhouding coalitie/
oppositie, partijdiscipline, bereid-
heid naar elkaar te luisteren onder-
belicht.  

Vreugde viel er te constateren over 
de uitgesproken bereidheid om de 
bevolking in een eerder stadium bij 
de planvorming op gemeentelijk ni-
veau te betrekken. Uit de opmerkin-
gen uit de zaal bleek het daaraan in 
het verleden te hebben geschort. Er 
bleef nog wel wat scepsis omdat het 
vaste voornemen om zich op dit 
punt te verbeteren (wederom) niet 
in een vaste vorm werd gegoten.  
Wat mijn eigen rol betreft, daarover 
moeten anderen oordelen. Ik kan 
alleen zeggen, dat ik het leuk vond 
om te doen en dat een fles Koren-
wijn veel vergoedt, indien hij ten-
minste pas na afloop van het werk 
wordt aangeboden.  
De avond werd op tijd afgesloten. 

Wij constateerden, dat het financië-
le beleid hoog scoort op prioritei-
tenlijsten, hetgeen ook geldt voor 
leefbaarheid, veiligheid en econo-
mie en dat natuur en landschap niet 
overal in de top 3 is terug te vinden, 
maar wel belangrijk wordt gevon-

den.  
Niet uitgesproken slotsom van 
uw voorzitter: Mark en Leij, 
let op uw zaak.  
De avond toonde tenslotte 
aan dat Alphen - Chaam een 
echt Brabantse gemeente is, 
want het bleef nog lang gezel-
lig onrustig in Bellevue en de 
belangrijkste zaken hoorde 
ik ook nu aan de bar.  
 

Thom van der Weijden 
 

Tot slot 
De werkgroep die deze avond geor-
ganiseerd heeft bestond uit: Victor 
Hendriks, Guus Degenaar, Will 
Woestenberg, Wim Cornelissen en 
Johan Schaerlaeckens. 
De werkgroep wil de dagvoorzitter 
dhr. Thom van der Weijden bedan-
ken maar bovenal complimente-

Frans en Ton zorgden voor het cul-
turele element. 

De M&L-voorzitter bedankt de dag-
voorzitter. 

Het levende bewijs dat soms 
tegengestelde belangen tot mooie resul-
taten kunnen leiden. 

…..maar uiteindelijk konden wij met een volle zaal beginnen! 

Het liep aanvankelijk niet storm…. 
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pen jaren met 
veel inzet con-
structief mee-
gewerkt aan de 
uitwerking van 
ideeën voor de 
R e c r e a t i e v e 
Driehoek, van-
uit de overtui-
ging dat er 
sprake zou zijn 
van een inte-
grale visie met 
winst voor zo-
wel de natuur 
als de recreatie. 
Het bewijs daarvan is geleverd in 
de Pilot Recreatieve Driehoek, zo-
als die in 2002 is afgerond en waar-
in ook de groene ambities en kan-
sen uitgebreid zijn uiteengezet. He-
laas is die Pilot nooit door het Col-
lege of Raad van Alphen-Chaam 
vastgesteld en wordt die in het 
voorliggende rapport nauwelijks 
nog genoemd. Wij zien dit als een 
gemiste kans.  
Tot onze teleurstelling is het rap-
port dat er nu ligt allesbehalve inte-
graal en duidelijk ‘gestuurd’. Vol-
gens ons is het adviesrapport van 
Oranjewoud te sectoraal en louter 
ingestoken vanuit de recreatie. De 
naam “Ontwikkelingsvisie” die het 
rapport zelf geeft, vinden wij dan 
ook niet terecht.  
 
Geen aandacht voor natuur en 
landschap 
De benadering van de landschappe-
lijke, ecologische en waterhuis-
houdkundige waarden en draag-
kracht schieten ernstig tekort, en 
dan vooral op de volgende punten: 

Er is uitsluitend gekeken naar 
de draagkracht binnen de    Re-
creatieve Driehoek zelf . 
Rondom de Driehoek liggen 
gebieden met belangrijke na-
tuurwaarden. Wat er in de Drie-
hoek mogelijk is aan recreatieve 

ontwikkelingen, dient mede af-
hankelijk te zijn van wat er bui-
ten die driehoek plaatsvindt op 
gebied van recreatie en natuur 
(bijv. op 't Zand). 
De Groene Hoofdstructuur 
(GHS)-status van vrijwel de ge-
hele Driehoek wordt weliswaar 
vermeld op de kaart Ecologie, 
maar nauwelijks in de tekst van 
het rapport. Terwijl die status 
wel in sterke mate bepalend is 
voor de recreatieve ontwikke-
lingsmogelijkheden. Die mogen 
de draagkracht van het gebied 
niet te boven gaan en er mag 
geen negatieve uitstraling zijn 
op de omgeving. En juist bij de 
uitwerking van die twee punten 
(draagkracht en uitstraling) gaat 
het helemaal mis.  
Bij de kaart van de ‘primaire 
zonering’ wordt een verkeerde 
benadering gehanteerd voor het 
natuurontwikkelingsgebied van 
de GHS. Er wordt vanuit ge-
gaan dat hier ontwikkelingen 
toelaatbaar zijn als ze maar 
kunnen worden ‘ingepast’. 
Maar dat gaat voorbij aan de 
vraag of ze op het punt van 
draagkracht en uitstraling pla-
nologisch wel aanvaardbaar 
zijn.  
Bij de ‘secundaire zonering’ 

D e Brabantse Milieufederatie, 
Staatsbosbeheer en Mark en 

Leij zijn vanaf het allereerste be-
gin betrokken geweest bij de ont-
wikkeling van de Recreatieve Drie-
hoek. De motivatie van de gemeen-
te Alphen-Chaam was destijds om 
met de Driehoek een oplossing te 
zoeken voor recreatiebedrijven die 
vanwege hun ligging in de natuur 
of anderszins in de knel zouden 
komen. Nu de provincie besloten 
heeft om geen bedrijven uit de 
Groene Hoofdstructuur te plaat-
sen, is deze motivatie komen te ver-
vallen en hebben de BMF en M&L 
beroep ingesteld tegen de Project-
locatie Recreatieve Driehoek bij de 
Raad van State. 
Samen met Staatsbosbeheer heb-
ben M&L en de BMF ook nog 
eens naar de gemeente gereageerd 
op het adviesrapport van Oranje-
woud inzake de Recreatieve Drie-
hoek in Alphen-Chaam. 
 
Klankbordgroep 
Genoemde partijen hadden hun 
deelneming aan de klankbordgroep 
al eerder afhankelijk gesteld van de 
resultaten van een bestuurlijk over-
leg met de gemeente. Dit overleg 
heeft echter nooit plaatsgevonden. 
Het Oranjewoudrapport suggereert 
ten onrechte dat wij als natuur- en 
milieuorganisaties hebben deelge-
nomen in de klankbordgroep. Mark 
en Leij heeft wel aan de klankbord-
groep deelgenomen maar steeds op 
vele essentiële punten afstand geno-
men van de inhoud van het rapport. 
De BMF en M&L zijn het dan ook 
niet eens met de conclusie van het 
rapport van Oranjewoud dat verdere 
discussie ‘haalbaar lijkt’. Tenminste 
niet met dit rapport als basis, daar-
voor is de invalshoek te eenzijdig. 
 
Eenzijdige gebiedsbenadering 
louter vanuit de recreatie 
De BMF en M&l hebben de afgelo-

Zorgen om de Recreatieve Driehoek 
 

Is dit de toekomst van de Recreatieve Driehoek? 
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I n januari is gestart met de uit-
voering van het Overlevings-

plan Bos en Natuur (OBN) project 
Strijbeek. In de voorgaande 
nieuwsbrieven van Mark & Leij is 
hierover al het een en ander ge-
schreven.  
 
Strijbeekse Heide 
Negen hectare monotoon naaldbos 
is inmiddels gekapt. Omdat de vel-
ling enkele maanden later is gestart 
dan het oorspronkelijke 
plan, is de uitvoering an-
ders opgezet. Dit vanwege 
de doorlooptijd in het 
broedseizoen. 
In eerste instantie was het 
de bedoeling om het tak-
hout op stapels te zetten en deze 
vervolgens te verwerken tot ener-
giehout. Dit gaat echter niet lukken 
omdat de takkenstapels in dat geval 
tijdens het broedseizoen worden 
versnipperd. De reeds opgebouwde 
houtstapel is/wordt begin maart 
“gechipt”, waarna het nog aanwezi-
ge takhout op locatie is/wordt ver-
snipperd. De “chips” liggen op een 
centrale opslag in het gebied en 
worden in de loop van het jaar afge-
voerd naar een energiecentrale van 
Essent.  
Nadat het hout afgevoerd is, wordt 
er geplagd. Zo wordt de ‘rijke’ bo-
venlaag verwijderd en is er plaats 
voor heide ontwikkeling (nat en 
droog). Natuurlijke hoogtes worden 
tijdens het plaggen gevolgd 
 
Alphense bergen 
Dit voorjaar is het bosgebied Alp-
hense bergen geblest en het hout 
wordt in 2007 geoogst. Met name 
op de Fluitberg is zodanig gedund, 
dat het heideterrein weer verder 
wordt uitgebreid. Door pleksgewijs 
zwaarder te dunnen ontstaan 
“vloeiende overgangen” van het 
open terrein naar omliggende bo-
sopstanden.  

De ATB-route is inmiddels gereali-
seerd en de stuifwal is voorzien van 
een hekwerk. De ATB-route ligt 
deels op de huidige oranje wandel-
route. Deze krijgt een nieuw tracé, 
waardoor de wandeling over de 
Alphense bergen nog aantrekkelij-
ker wordt. 
 
Algemeen 
Er vindt overleg plaats met o.a. de 
gemeente Baarle Nassau, Mark & 

Leij en de Politie over de 
problematiek van motor-
crossers in de buitengebie-
den. Het onderwerp gaat 
vooral over de onverharde 
openbare wegen in het ka-
der van de handhaving, 

want de “motorcrossliefhebbers” 
zijn duidelijk geen natuurliefheb-
bers. Zij crossen overal doorheen en 
vormen daarbij een gevaar voor de 
natuurwandelaars en fietsers. Er ko-
men steeds meer klachten van land-
bouwers over verontrusting van vee 
en zij verstoren de natuurlijke fau-
na.  
Wordt vervolgd.  

Dick Elings 
Staatsbosbeheer 

wordt het belangrijke begrip-
penpaar ‘draagkracht en uitstra-
ling’ teruggebracht tot het enke-
le aspect ‘al dan niet betreden 
van natuurgebieden’. Maar 
draagkracht en uitstraling om-
vatten veel meer! Het gaat ook 
om aspecten als waterhuishou-
ding, landschap, ecologische 
structuren, stilte, duisternis, ver-
lies aan (potentieel) leefgebied, 
en dergelijke. Als gevolg van de 
gehanteerde enge definitie van 
‘draagkracht en uitstraling’wor-
den een aantal cruciale vragen 
niet beantwoord. Het antwoord 
op de vraag of er sprake is van 
extra betreding is ingevuld met 
‘nee’. Maar dat betekent nog 
niet dat bijvoorbeeld indoor-
karting of speeltuinen met hun 
gebouwen, verkeersaantrekken-
de werking enz. geen grote aan-
tasting van de natuur in de GHS 
met zich meebrengen! Ook de 
effecten op de waterhuishou-
ding en het landschap worden 
niet in beeld gebracht. Deze uit-
komsten zijn dus, gezien het 
doel en de ligging van de Re-
creatieve Driehoek, voor ons 
niet acceptabel.  
De intensieve recreatievormen 
waar het rapport voor pleit pas-
sen niet in “natuurlijk Alphen-
Chaam” 

 
Conclusie 
Omdat de bepalende aspecten 
‘draagkracht’ en ‘uitstraling’ ver 
beneden de maat zijn uitgewerkt, 
zijn de geformuleerde ‘beleidsvoor-
stellen’ ook geen afgewogen, inte-
grale voorstellen. Het zijn sectorale 
voorstellen, waar wij op deze wijze 
verder geen oordeel over willen en 
kunnen uitspreken. Wij hopen dat 
het nieuwe gemeentebestuur met 
andere voorstellen komt, zodat er 
een meer evenwichtige afweging 
kan plaatsvinden. 
 
 
Natuurvereniging Mark en Leij en 

de Brabantse Milieufederatie 

Nieuws van Staatsbosbeheer 

Alphense bergen    Foto: Marianne Dumont 
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pers, steenlopertjes, scholeksters en 
zilverplevieren. Op zee lieten zich 
vier wondermooie ijseenden be-
wonderen. Ook zaten er honderden 
middelste zaagbekken, brilduikers, 
futen, eidereenden en een roodkeel-
duiker. Op verschillende plaatsen 
langs de Brouwersdam kregen we 
op korte afstand een nieuwsgierige 
zeehond te zien. Omdat het dier ie-
dere keer weer opdook was het op 
den duur niet duidelijk of we nu 
één, twéé of drie zeehonden hadden 
gezien. Daarna bezochten we ook 
nog de landkant van de dam: de 
Grevelingenkant. Hier reden we van 
de weg af om maar zo dicht moge-
lijk bij het water te komen. Enkele 
slippertjes waren het gevolg maar 
een mooie zwarte zee-eend was on-
ze beloning. 
Tot slot zijn we via de N 57 en de  
N 59 naar de Inlagen van Zierikzee 
gereden. Hier is men bezig met een 
imposant natuurontwikkelingsplan: 
Plan Tureluur. Vogels belonen zo-
iets snel want het krioelde werkelijk 
van de vogels. Veelal soorten die 
we al gezien hadden, maar even-
goed was het genieten geblazen. 
Het was inmiddels 16.00 uur, het 
weer werd alsmaar slechter zodat 
we besloten de achterkant van Plan 
Tureluur te laten vallen en richting 
Brabant te rijden. Velen hebben 
vandaag nieuwe soorten vogels aan 
hun lijstje kunnen toevoegen. 
Om 17.30 uur kwamen we aan bij 
het Chinees restaurant de Golden 
Rose in Ulvenhout. Hier hebben 
we, traditiegetrouw, de dag afgeslo-
ten met een overheerlijke Chinese 
maaltijd. 
Ondanks het slechte weer hebben 
we vele bijzondere dingen gezien. 
Iedereen was dan ook heel enthou-
siast en we hebben afgesproken om 
volgend jaar weer zo’n dagje te or-
ganiseren. 
 

Loes Schaerlaeckens 

Z elfs koud en slecht weer 
weerhoudt een aantal  Mark 

en Leijers er niet van eens flink uit 
te waaien in Zeeland. Hier aan on-
ze Zeeuwse kusten is, getuige on-
derstaand verslag, altijd voldoende 
te beleven. 
 
Op zondag 12 februari vertrokken 
we om 8.30 uur vanuit Chaam met 
zestien Mark en Leijers in vier au-
to’s voor een dagje Zeeland. Wim 
Cornelissen was onze gids en reed 
voorop. Omdat er in elke auto een 
walkie talkie aanwezig was, konden 
we onderweg met elkaar in contact 
blijven. Het weer begon bewolkt en 
bij de eerste stop regende het al. In 
de namiddag begon het zelfs te 
sneeuwen. Toch lieten we ons daar-
door niet uit ons humeur halen en 
hadden we een schitterende dag met 
vele bijzondere waarnemingen. 
 
Strandlopers en ganzen 
De eerste stop die we hadden was 
bij de dijk tussen Klundert en Wil-
lemstad. De groepen ganzen waren 
hier niet zo groot als andere jaren 
maar ze lieten zich wel goed bekij-
ken. Vandaar naar de Hellegatsdam 
waar wij vanuit de vogelobservatie-
hut een schitterend zicht hadden 
over het Haringvliet. De belangrijk-
ste waarneming was hier de grote 
groep bonte strandlopers. Hierna 
hebben we vanaf de Buitendijk bij 
Den Bommel en vanaf de Zeedijk 
bij Stad aan ’t Haringvliet de uiter-
waarden uitgevogeld. Onderweg 
steeds groepen ganzen op de wei-
landen die we vanuit de auto’s 
moesten observeren. 
 
Zelfs de voorzitter vergaapt zich 
Via Middelharnis en Dirksland ging 
de tocht verder naar de Scheelhoek. 
Op de Scheelhoek stal een jagende 
blauwe kiekendief de show en ook 
hier duizenden ganzen. Will Woes-
tenberg vergaapte zich aan een 

mannetje grote zaagbek en enkele 
toppereenden (nieuwe soorten voor 
hem). Vervolgens reden we enkele 
kilometers door naar de buitenha-
ven van Stellendam. Hier trotseer-
den enkelen de harde, koude wind 
en gingen de dijk op. Hun doorzet-
tingsvermogen werd beloond, want, 
omdat het eb was, lieten honderden 
steltlopers zoals rosse grutto’s, bon-
te strandlopers, wulpen, kluten, 
bontbekplevieren en tureluurs zich 
goed bekijken. Vervolgens via Ha-
venhoofd, langs Goedereede en 
Ouddorp naar Brasserie ‘Petit Paris’ 
aan het Grevelingenmeer. Hier heb-
ben we een uitvoerige koffiestop 
gehouden. We namen de tijd om 
van de warmte te genieten. De war-
me apfelstrudel met hete chocolade-
melk en de warme soep smaakten 
heerlijk. Ondertussen was het gaan 
sneeuwen. De sfeer leed er echter 
niet onder. 
 
Tureluren  
Na de koffiestop bezochten we de 
Brouwersdam aan de zeekant. Hier 
deden we de mooiste waarnemin-
gen. Op de basaltblokken van de 
Brouwersdam zaten pal onder ons 
groepjes zeldzame paarse strandlo-

Een dagje Zeeland met Mark en Leij 

Paarse strandloper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grote 
zaagbek 

♂ 
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rol heeft gespeeld. 
 
Landschapsbeleidsplan Alphen-
Chaam 
Voor de periode 2006-2007 is er 
geld beschikbaar gesteld voor het 
opstellen van een landschapsbe-
leidsplan voor de gehele gemeente 
Alphen-Chaam. Op dit moment be-
schikt de gemeente alleen nog maar 
over een landschapsbeleidsplan 
Chaam en Nieuw-Ginneken uit 
1996. Gezien de vele veranderin-
gen, ander inzichten en als voorbe-
reiding op het nieuwe bestemings-
plan ‘Buitengebied’ wordt het plan 
opgesteld. Hieraan gekoppeld zal 
een Uitvoeringsprogramma komen, 
waaruit concrete projecten zullen 
moeten komen. 
 
Aanleg ecologische verbindings-
zone Alphen 
Zoals ook al in de nieuwsbrief van 
juni 2005 is aangegeven is de ge-
meente Alphen-Chaam in samen-
werking met de Provincie Noord-
Brabant en het Brabants Landschap 
aan de slag gegaan met de ontwik-
keling van de ecologische verbin-
dingszone langs de Kapellekens-
baan in Alphen. Door de inrichting 
wordt het noordelijk deel van het 
Bels Lijntje weer met het zuidelijke 
deel verbonden. 
Verwacht zal worden dat het werk 
eind 2006 opgeleverd zal worden.  
 
Het beheer zal de eerste vijf jaar 
vooral gericht zijn op het ontwikke-
len van een duurzame beplanting en 
het verschralen van de bermen 
(maaien en afvoeren). Hierna zal 
vooral het vergroten van variatie,  
aanbrengen van structuur- en pa-
troonverschillen in de beplanting en 
bermen een rol spelen 
 

Johan Vriezekolk 
Gemeente Alphen Chaam 

Foto: Johan Vriezekolk 

Noord-Brabant en de Bosgroep het 
geïntegreerd bosbeheer en de aan-
pak ervan geëvalueerd. Aan de 
hand van de gestelde doelen in 
2000 is in het veld bekeken welke 
resultaten dat heeft opgeleverd. De 
Regeling Geïntegreerd Bosbeheer is 
in het leven geroepen om de combi-
natie van houtproductie, recreatie 
en natuurontwikkeling te verbete-
ren. De belangrijkste gezamenlijke 
conclusies waren: 
 

Door de hagelschade in de den-
nen zijn er veel verjongingsga-
ten ontstaan. Deze zijn inge-
plant met tamme kastanje, beuk 
en eik. 
De menging van verschillende 
soorten is vergroot. 
Er is een grotere mate van ge-
laagdheid in het bos ontstaan 
(boom/struik/kruidenlaag). De 
biodiversiteit in de kruidenlaag 
is maar matig verbeterd.  
De gelaagdheid heeft ook de 
belevingswaarde verhoogt. 
Het aandeel dood hout in het 
bos is sterk vergroot. 
De bestrijding van de Ameri-
kaanse vogelkers vergt een gro-
tere inspanning dan gedacht. 

 
Bosbeheer is beheer met een lange 
adem en dat betekent dat we ons 
beheer moeten doorzetten om de 
gewenste resultaten te houden, 
maar ook om verbeteringen uit te 
voeren. Op het wensenlijstje van de 
gemeente staan nog als maatrege-
len; het verbinden van de diverse 
kleinere heidegebieden in het ge-
bied en het ‘verzachten’ en struc-
tuurrijker krijgen van de bosranden. 
In 2006 zal de gemeente het geïnte-
greerd bosbeheer intern gaan evalu-
eren. Na de Bosbeleidsvisie zijn de 
afgelopen vijf jaren veel zaken 
voortvarend opgepakt, waarbij 
vooral vergroten van de diversiteit 
in het bos en het heidebeheer een 

B eheer bosgebied ‘t Zand 
De gemeente heeft zoals wel-

licht bekend het bosgebied ’t Zand 
ter grootte van 210 hectare in be-
zit.  Afgelopen winter is in bosge-
bied ’t Zand twee hectare heide ge-
plagd, waarvan de helft nieuw hei-
degebied zal opleveren net ten 
noorden van de plas. Het andere 
deel van het heidegebied is geplagd 
om vooral de vergrassing tegen te 
gaan en de verjonging van de hei-
de te bevorderen. De resultaten 
van het herstel van de heide uit de 
periode 2001-2004 zijn toe nu toe 
veelbelovend.  

In 2005 heeft de gemeente de twee 
bestaande wandelroutes in het bos-
gebied omgelegd om de route door 
de heidegebieden te vermijden en 
deze langs de gebieden te projecte-
ren, vooral ook om de kwetsbare 
gebieden te beschermen. We wilden 
daarbij niet al te veel kunst- en 
vliegwerk uitvoeren en in de weer 
met allerlei afsluitingen en obsta-
kels van de oude routes. Mede 
dankzij de creatieve oplossingen 
van onze voormalige ‘toezicht-
houder bossen’ lijken de maatrege-
len effect te hebben gehad. 
 
Volgens afspraak heeft in 2005 de 
gemeente samen met de Provincie 

Projecten van de gemeente Alphen-Chaam 

Geplagd terrein in 2001, oktober 2005. 
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overleg maatregelen genomen kun-
nen worden om te voorkomen dat 
ieder jaar weer alles vernietigd 
wordt. 
Op een mooie donderdagmorgen in 
februari hebben we met vieren de 
omgeving en de bermen goed geïn-
ventariseerd en voorstellen gedaan. 
Met een goed gevoel hebben we 
deze morgen afgesloten omdat 
Johan Schaerlaeckens beloofde na-
mens Mark en Leij een brief op te 
stellen voor de Raad en het College 
van Alphen-Chaam waarin aange-
drongen zal worden op een beter 
bermbeheer om zodoende de ge-
noemde rode lijst soorten beter te 
beschermen. Ook zal Mark en Leij 
het bermbeheer weer op de agenda 
zetten bij het bestuurlijke overleg 
met het nieuwe College. 
 
Het Gasstation als voorbeeld 
Na afsluiting van de morgen heb-
ben we het compressorstation Alp-
hen bezocht waar een eerste stap tot 
verbetering van de leefomgeving 
voor vogels met succes is genomen. 
Ook hier was het maaibeleid altijd 
desastreus. (zie foto!) 
Nadat met succes contact is gelegd 
met het bestuur van het compres-
sorstation zijn, in overleg met de 
Gasunie, Mark & Leij en het Bra-
bants Landschap een aantal verbete-
ringen doorgevoerd. Tevens is afge-
sproken dat er rond het compressor-
station een afgestemd maaibeleid 
uitgevoerd gaat worden om de be-
dreigde soorten zoveel mogelijk te 
beschermen. 
Een verdere verbetering van de bio-
toop, weerszijden van de brede op-
rit naar het station, zal in het voor-
jaar uitgevoerd worden door middel 
van aanplant van struweel en waar-

T ijdens een terreinbezoek op 
16 februari hebben Johan 

Schaerlaeckens, Frie Boon, Maai-
ke Riemslag en Johan Vriezekolk 
een aantal kwetsbare bermen van 
het gebied rond de Gilzesche Hei-
de geïnventariseerd op hun na-
tuurwaarden. Johan Vriezekolk 
is ambtenaar groenbeheer van de 
gemeente Alphen-Chaam. 
 
Slecht bermbeheer 
Al een aantal keren is geconstateerd 
dat het bermbeheer, uitgevoerd door 
gemeente en/of waterschap, in de 
omgeving van de Gilzesche Heide 
desastreus is voor een aantal rode 
lijst soorten die in dit gebied nog 
voorkomen. 
De voornaamste soorten zijn: geel-
gors, gele kwikstaart, kwartel, kneu 
en roodborsttapuit. Het zou jammer 
zijn als deze soorten ook hier gaan 
verdwijnen. Vooral de talrijke aan-
wezigheid van de geelgors kan 
uniek genoemd worden. Nergens, in 

de verre omgeving, worden zo’n 
hoge aantallen van deze soort aan-
getroffen.  
Omdat deze soorten voor een be-
langrijk deel afhankelijk zijn van 
begroeiing in bermen en sloten is 
het belangrijk dat een afgestemd 
bermbeheer wordt toegepast. Voor 
soorten als geelgors en roodborstta-
puit is dit voldoende met daarbij 
een aantal struiken en bomen die als 
zangpost kunnen dienen. Een goed 
maaibeleid voorkomt ook dat de 
nesten en de jongen vernietigd wor-
den.  
 
Beroep op Alphen-Chaam 
Nadat in januari voor de zoveelste 
keer is geconstateerd dat de be-
groeiing (struiken, bomen enz.) bij 
de Boerenbaan totaal verwijderd 
zijn, hebben we bij de gemeente 
Alphen-Chaam aan de bel getrok-
ken. Als reactie hierop is voorge-
steld om de bermen in deze omge-
ving eens te gaan bekijken zodat in 

Biotoopverbetering voor ’rode lijstsoorten’ 
aan de Gilzesche Heide en aan het 

Compressorstation te Alphen 



999   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

Mfouf!

 
 
 
 
 
 
 
 

Mark & Leij presenteert 
op vrijdag 7 april 2006 

 
 
 
 
 
 
 

een boeiende dialezing over  

 
 
 
 
 
 

Café “Bellevue”  Dorpsstraat 27, Chaam  
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis 

Ook niet-leden zijn van harte welkom 

epps;!
!!

Wij willen de fotowerkgroep van de 
Natuurvereniging Mark & Leij nieuw 

leven inblazen.  
Bent u geïnteresseerd in deelname aan 
deze werkgroep, stuur dan een mailtje 

naar: wimdumont@wanadoo.nl  
of bel 06 40120592 

schijnlijk zal zelfs aan één zijde 
voor de winter triticale/mosterdzaad 
ingezaaid worden als wintervoedsel 
voor o.a. de geelgors. 
 
Medewerking 
Zoals het er nu uitziet gaat het Bra-
bants Landschap een deel van dit 
project sponsoren. Geweldig al die 
medewerking! Je ziet wel dat het 
vruchten af kan werpen als je de 
moeite neemt om kleine verbeterin-
gen in de natuur te realiseren. Zo-
wel mens als dier zijn daarbij ge-
baat.  
Als dank voor onze inspanningen 
floot de veldleeuwerik in het vroege 
voorjaar al zijn hoogste lied voor 
ons en dan besef je gelijk waarom 
dit alles niet verloren mag gaan. 
Vogelsoorten die in dit gebied 
(hopelijk nog voor lange tijd) voor-
komen zijn: graspieper, grasmus, 
roodborsttapuit, paapje, geelgors, 
kneu, zomertortel, spotvogel, witte 
kwikstaart, gele kwikstaart, tapuit, 
veldleeuwerik, kwartel, patrijs, kie-
vit, wulp, grutto, scholekster, boe-
renzwaluw en boompieper. 
 

Frie Boon 
Foto: Frie Boon 

  
  
  
  
  
  
  
  

De NieuwsbrievenDe Nieuwsbrieven  
 in 2006 in 2006 

►►    Nieuwsbrief  Nr 38    ◄◄ 
verschijnt omstreeks 10 juni  
Inleveren kopij tot uiterlijk 

vrijdag 26 mei 
 

Nieuwsbrief  Nr 39  
verschijnt omstreeks 23 september  

Inleveren kopij tot uiterlijk 
vrijdag 8 september 

 
Nieuwsbrief Nr. 40  

verschijnt omstreeks 16 december  
Inleveren kopij tot uiterlijk  

vrijdag 1 december 
 

genoemde data onder voorbehoud 
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maaihoogte van taluds en stroken 
ca. 10 cm moeten zijn en dat beken 
en stroken in september pas onder 
handen genomen mogen worden. 
Ook staat in dit plan, dat op stroken 
en taluds gefaseerd, in blokken van 
50 of 100 meter gemaaid moet wor-
den en liefst leuke bloeiende stuk-
ken gespaard moeten blijven. (10 
tot 20%).  
 
Evaluatie met waterschap en na-
tuurvereniging 
Wij hebben nogmaals verzocht om 
de oude natte stukken weer in ere te 
herstellen, omdat het waterschap op 
die plaatsen ook van de hogere ge-
legen taluds aan de overzijde van de 
beek gebruik kan maken. Wij heb-
ben voorgesteld dat er ook een mo-
gelijkheid is om maairupsvoertui-
gen in te zetten (zoals die van de 
firma Van Stipdonk uit Geldrop). 
Tevens hebben we vermeld dat deze 
ophogingen in strijd zijn met het 
onderhoudsplan en dat door deze 
verhoging met pollen en kluiten 
enorm veel schade aan deze natte 
stukken is toegebracht. Deze grond 
zal op die plekken verruigen en dat 

gegaan; 
verder is het waterschap zich 
bewust van het feit, dat een en 
ander niet meer valt terug te 
draaien en dat de situatie in de 
toekomst verbeterd moet wor-
den. Dit soort rigoureuze ingre-
pen moeten in de toekomst 
voorkomen worden; 
Mark en Leij betrokken zal 
worden bij de evaluatie van het 
onderhoud; 
het verzoek, om de drie laag ge-
legen stukken terug te brengen 
in de oude staat zodat het weer 
drassige stukken zouden wor-
den, niet gehonoreerd zal wor-
den, aangezien machines er ook 
in nattere tijden gemakkelijk 
overheen moeten kunnen rijden. 

 
Ecologische verbindingszones en 
onderhoudsplannen 
Eind november heeft er op verzoek 
van het waterschap nog een gesprek 
plaatsgevonden tussen de heren 
Van Hal en Rombouts (regio-
manager) van de Brabantse Delta 
enerzijds en Will Woestenberg en 
mijzelf namens Mark en Leij.  
Wij zijn ons gesprek begonnen met 
de stelling, dat het onderhoud van 
ecologische verbindingszones vol-
gens ons voor het waterschap Bra-
bantse Delta, gezien de laatste ont-
wikkelingen, een stapje te hoog ge-
grepen was. 
Het onderhoudsplan van het water-
schap voor de Strijbeekse Beek en 
de Huisvennenloop werd daarna 
besproken.  
 
Brabantse Delta schrijft zelf in zijn 
onderhoudsplan (1998 – 2003), dat 
er overal licht gemaaid (geen zand/
slib) moet worden, dat strookjes 
watervegetatie tegen de ondersteek 
niet gemaaid mogen worden, de 

I n juni 2005 heb ik beloofd om 
u op de hoogte te blijven hou-

den van de ontwikkelingen rond de 
ecologische verbindingszone langs 
de Strijbeekse Beek en de Huisven-
nenloop. 
Zoals u al eerder heeft gelezen in 
een vorige nieuwsbrief heeft de 
EVZ in de maanden mei en juni 
vorig jaar, flink te lijden gehad 
van het maaien en schonen van 
beekjes en natte stroken door het 
waterschap de Brabantse Delta. 
 
Op 28 juni heeft een gesprek plaats 
gevonden tussen Will Woestenberg 
en ondergetekende enerzijds en de 
dijkgraaf de heer Vos en enkele le-
den van het waterschap anderzijds. 
De heer Vos schreef mij in septem-
ber, naar aanleiding van ons ge-
sprek over onze destijds genoemde 
wensen, dat hij tot de volgende be-
vindingen en conclusies was geko-
men: 

het waterschap is zich er van 
bewust, dat voor het jaar 2005, 
door deze wijze van uitvoering 
van onderhoudswerkzaamheden 
planten en dieren verloren zijn 

Ecologische verbindingszone  
Strijbeekse Beek (vervolg)  
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G isteren, 7 maart, hebben de 
inwoners van de gemeente 

Alphen-Chaam duidelijke keuzes 
gemaakt bij de verkiezingen. Blijk-
baar is men toe aan een nieuw be-
stuur. Hoe de coalitie er uit zal 
gaan zien, is op dit moment nog 
speculeren. Duidelijk is wel dat het 
CDA haar winst wil gaan verzilve-
ren en het voortouw zal gaan ne-
men in de coalitiebesprekingen.  
 
Hoewel het CDA zeker landelijk 
niet bekend staat als een partij die 
natuur, landschap en milieu op de 
eerste plaats heeft staan, heb ik toch 
goede hoop dat de lokale afdeling 
van het CDA ons goed gezind zal 
zijn. In de afgelopen jaren hebben 
vertegenwoordigers van Mark en 
Leij meermalen overleg gehad met 
de beoogd wethouder, Ton Bras-
penning, en met de beoogd fractie-
voorzitter, Corry Jansen. Daarbij 
zijn over en weer duidelijke stand-
punten uitgewisseld. Ook in het 
verkiezingsprogramma staat dat het 
CDA beter overleg met de natuur-
vereniging voorstaat.  
De komende jaren zullen moeten 
uitwijzen of de kentering in be-
stuurlijk Alphen-Chaam goed zal 
uitpakken voor ons. Wij van onze 
kant zullen er alles aan doen om het 
bestuurlijk overleg op een construc-
tieve wijze te laten verlopen. We 
zullen in ieder geval snel nadat de 
nieuwe coalitie is aangetreden het 
overleg opstarten. De eerste taak 
die ons wacht is het nieuwe bestem-
mingsplan buitengebied. Wij heb-
ben van de gemeente al een uitnodi-
ging ontvangen om hierover te ko-
men praten. Hopelijk kunnen we 
samen een plan opstellen dat vol-
doende recht doet aan natuur en 
landschap binnen onze gemeente.  
We gaan ervoor. 

Will Woestenberg 

Van de  
voorzitter 

komt de gewenste natuurwaarden 
beslist niet ten goede. 
Na dit inhoudelijk goede gesprek 
werd afgesproken dat in januari ui-
terlijk februari 2006 een evaluatie-
gesprek over het onderhoud van 
beide beken samen met Mark en 
Leij zal plaatsvinden. 
 
De brief van de Vlinderstichting 
van 21 september gericht aan de 
heer Vos is besproken. Hierin werd 
gesteld, dat gevoerde onderhoud 
van de EVZ in strijd met de flora en 
faunawet was. 
 
Herstel van de ecologische ver-
bindingszone 
Op de Algemeen Bestuursvergade-
ring van Brabantse Delta in decem-
ber 2005, gaven de groene water-
schapsbestuurders ook nog eens 
aan, dat de schade aan de natuur op 
en rond de Strijbeekse Beek door 
het waterschap hersteld moet wor-
den. 
 
Helaas heeft de EVZ niet alleen 
door het onderhoud van het water-
schap geleden.  
In september heeft een agrariër zo’n 
honderd meter van de zone met een 
onkruidbestrijdingsmiddel dood ge-
spoten. Een ander gebruikt de 
strook om binnendoor van perceel 
naar perceel te rijden, paardenlief-
hebbers zaagden een afsluitpaal af 

om gemakkelijker met hun paard op 
de EVZ te kunnen komen en last 
but not least…..een plaatselijke 
wielervereniging gebruikte begin 
dit jaar een deel van de EVZ als 
crossroute. Erg veel wielrenners 
maakten hiervan gebruik, met als 
gevolg dat er nu een uitgesleten 
parcours ligt, dat tot op heden nog 
vaak gebruikt wordt.  
Waterschap, kom alsjeblieft je be-
lofte van bijna twee maanden gele-
den na en zorg dat de zone niet door 
wieler- en motorcrossers bereikt 
kán worden. 
Ik houd u op de hoogte! 
 

Rob Beenen 

Namens de Werkgroep  
Externe Contacten en het  

Bestuur van Mark en Leij:  
 

Bovenstaand artikel is de per-
soonlijke visie van Mark en  
Leij-lid Rob Beenen.  
Mark en Leij heeft inmiddels 
een formele uitnodiging van 
het Waterschap Brabantse Del-
ta ontvangen waarin we uitge-
nodigd worden om mee te wer-
ken aan de evaluatie van het 
beheer en het onderhoudsplan 
voor de ecologische verbin-
dingszone langs de Strijbeekse 
Beek. Het Waterschap wil de 
evaluatie beginnen met een 
startbijeenkomst, waarin we 
zullen praten over de streefdoe-
len voor de ecologische verbin-
dingszone en de uitwerking van 
de streefdoelen naar het beheer 
en onderhoud. Mark en Leij is 
blij met deze voorgestelde werk-
wijze. We zullen bij dit overleg 
vertegenwoordigd worden door 
voorzitter Will Woestenberg, 
bestuurslid Jeroen Stoutjesdijk 
en de leden Rob Beenen en 
Frans Vermeer. 
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A lhoewel er nu buiten natte 
sneeuw naar beneden dwar-

relt, is het amfibieënseizoen toch 
stiekem al een beetje begonnen. 
Met wintervissen twee zondagoch-
tenden geleden vonden we in de 
natte stukken rondom het Paters-
moer mannetjes van de vinpootsa-
lamander al een beetje in voort-
plantingskleed. Ook bij het amfi-
bieënscherm aan de Rouppe van 
de Voortlaan in Ulvenhout zijn de 
eerste dieren al gesignaleerd. 
 
We hebben daarom reeds met de 
leden van de amfibieënwerkgroep 
besproken wie welke poelen dit jaar 
voor zijn/haar rekening gaat nemen. 
Omdat we inmiddels al vele jaren 
amfibieën inventariseren in de om-
geving zijn de meeste poelen in-
middels één of zelfs meerdere keren 
onderzocht. We zijn dit jaar dus be-
gonnen met het opnieuw bekijken 
van poelen die we een jaar of vier 
geleden hebben geïnventariseerd. 
Zeker als er iets veranderd is in de 
omgeving van de poel of als er bij-
voorbeeld opgeschoond is of vis is 
uitgezet is dit zeer zinvol.  
 
In het gebied rondom Chaam ko-
men vier soorten salamanders, drie 

soorten kikkers en één soort pad 
voor. Ik wil in dit stukje iets meer 
vertellen over de salamanders die u 
in de komende maanden zou kun-
nen aantreffen in vijvers en poelen. 
De  salamandersoorten zijn de al-
penwatersalamander (Triturus al-
pestris), de vinpootsalamander 
(Tiriturus helveticus), de kleine wa-
tersalamander (Triturus vulgaris) 
en heel zeldzame kamsalamander 
(Triturus cristatus). Ik zal heel kort 

de verschillende soorten beschrij-
ven. 
 
Alpenwatersalamander 
De mannetjes van de middelgrote 
alpenwatersalamanders zijn herken-
baar aan de ongevlekte oranje buik, 
de zwarte vlekken aan de gelige 
zijflanken en een hele lage gelige 
rugkam met zwarte vlekken. 
Vrouwtjes kunnen soms een opval-
lende marmertekening hebben. De-
ze salamanders planten zich voort 
in zeer uiteenlopende poelen, vij-
vertjes en vennen en zijn ook qua 
landbiotoop weinig kieskeurig. 
 
Vinpootsalamander 
Deze soort wordt ook wel eens 
draadstaartsalamander genoemd, 
omdat de mannetjes in de voort-
plantingstijd een draadachtige punt 
aan hun staart hebben. Daarnaast 
hebben ze “vinpoten” met duidelijk 
ontwikkelde vliezen tussen de teen-
tjes van de achterpoten. Ook deze 
mannetjes hebben een hele lage on-
duidelijke kam over hun rug en een 
iets hogere kam over de staart.  
Vinpootsalamanders zijn klein en 

Het amfibieënseizoen komt er weer aan! 

Alpenwatersalamander 

Vinpootsalamander 
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geelgroenig van kleur. Vrouwtjes 
zijn bruinig of gelig en heel moei-
lijk te onderscheiden van kleine wa-
tersalamander vrouwtjes. Vinpoot-
salamanders leven in sommige ge-
bieden de hele winter in het water 
en trekken dus in het voorjaar niet 
naar de voortplantingsgebieden, ze 
zijn er al. Ook deze vinpoten zijn 
niet erg kritisch qua waterpartijen, 
als het maar niet stroomt. Ook in de 
wat zuurdere wateren zijn ze nog te 
vinden. In Nederland komen ze al-
leen in de zuidelijke provincies 
voor. De vinpoot is een kwetsbare, 
zeldzame soort, alhoewel dat hier in 
de omgeving anders lijkt. Wij vin-
den ze vrij vaak. 
 
Kleine watersalamander 
Deze salamander is iets groter dan 

de vinpootsalamander, met grote en 
kleine donkerbruine vlekken die 
vaak in rijen gerangschikt staan. De 
buik is geel, oranje of rood ge-
kleurd en donkerbruin gevlekt. Bij 
deze soort hebben de mannetjes in 
voortplantingstijd een hoge gekar-
telde rugkam die zonder onderbre-
king doorloopt over de staart. De 
vrouwtjes lijken erg veel op vin-
pootvrouwtjes, hoewel ze meestal 
wel vlekjes vertonen op de keel. 
Kleine watersalamanders zijn er 
vaak erg vroeg bij en zijn al vanaf 
half februari op weg naar de paai-
plaatsen. Ze planten zich voort in 
veel verschillende poelen, vijvers 

en greppeltjes. Deze 
soort is in Nederland 
wijd verspreid. Ook de 
landbiotopen zijn di-
vers. 
 
Kamsalamander 
De kamsalamander is de 
grootste van de vier 
soorten en ook de meest 
bedreigde soort. Kop, 
flanken, rug en staart 
zijn donkerbruin tot 
roodbruin, vaak met 
zwarte vlekken. De buik kan zeer 
opvallend geel of oranje zijn met 
een onregelmatig vlekkenpatroon. 
Soms ontbreken de vlekken en 
soms zijn ze juist zo overvloedig 
aanwezig dat de buik zwart lijkt. 
Het is mogelijk om salamanders 

individueel te her-
kennen aan dit 
vlekkenpatroon. De 
keel heeft een kor-
relige structuur en 
is wit gespikkeld. 
In voortplantings-
tijd heeft het man-
netje een hoge on-
regelmatig ingesne-
den rugkam. De 
staartkam is ge-
scheiden van de 
rugkam en heeft 
geen insnijdingen. 
De kamsalamander 
houdt van schoon 

voedselrijk water en komt vooral 
voor op zandgronden en in het ri-
vierengebied. Het is een rode lijst 
soort met de status kwetsbaar. 
 
Beschermd 
Alle salamanders in ons land zijn 
opgenomen in de natuurbescher-
mingswet en mogen niet zonder 
vergunning gevangen of getrans-
porteerd worden. Als u salamanders 
wilt zien hoeft u zo ook niet te van-
gen. In een heldere poel kunt u ’s 
avonds in het voorjaar met een zak-
lamp het voortplantingsspel uitste-
kend volgen zonder de dieren te 
storen. Ook kunt u de tuin salaman-

dervriendelijker maken door geen 
vissen in de vijver te zetten, veel 
(onder)waterplanten er in te laten 
groeien en rondom de vijver of poel 
stenen, boomstronken, takken en 
dergelijke te verzamelen. Ook strui-
ken en andere lage begroeiing is 
gunstig. Hieronder kunnen sala-
manders verblijven tijdens hun 
landperiode en om te overwinteren.  
Salamanders komen vanzelf naar 
uw tuin als ze in de buurt voorko-
men. Dan moet de tuin natuurlijk 
niet hermetisch zijn afgesloten. Ook 
in tuinen midden in een woonwijk 
komen salamanders voor.  
 
Interesse? 
Is uw interesse gewekt en wilt u 
misschien wel iets meer gaan doen 
met amfibieën, dan bent u altijd 
welkom om u aan te melden bij de 
amfibieënwerkgroep. Elk voorjaar 
inventariseren we poelen in kleine 
groepjes en meestal zijn er ook een 
aantal gezamelijke activiteiten. Dit 
jaar gaan we 9 juni op zoek naar 
kamsalamanders en in mei op zoek 
naar rugstreeppadden. Daarnaast 
inventariseren we een groot deel 
van het jaar vissen in de verschil-
lende beken in dit deel van Brabant. 
Voor vragen mail naar ka-
rin_dueren@hotmail.com. 
Een leuke site om te bezoeken is:       
R(eptielen)a(mfibieen)v(issen)o
(nderzoek)n(ederland);  
www.ravon.nl 
 

Karin van Dueren den Hollander 

Kleine watersalamander 

 

 

Kamsalamander 
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V rijdag 13 januari was het 
weer zover: overwinterend 

Mark & Leij ontwaakte uit haar 
winterslaap. De jaarlijks terugke-
rende ledenquiz staat altijd weer 
garant voor een gezellig avondje 
quizzen, om 'effe te laoten zien, wa 
we ut afgelopen jaor allemaol wir 
onthoue hebben’.  
  
Jammer genoeg was de opkomst 
iets magerder dan voorheen, maar 
daarom was het niet minder gezel-
lig. Ook deze keer werden er ruim 
honderd uiteenlopende vragen op 
de verenigingsleden afgevuurd. Van 
streekgebonden vragen als: Waar 
staat dit cafe?, tot vragen die iets 
verder gaan dan Ulicoten: Welke 
ontdekkingsreiziger zette als eerste 
voet op Nieuw-Zeeland?  
 
Als gastteam was deze keer de ge-
meente Alphen-Chaam uitgenodigd 
dat onder leiding van de burge-
meester een sterk, uitgebalanceerd 
team afvaardigde. Het team vormde 
een geduchte tegenstander en de 
Mark en Leij-teams moesten alle 
zeilen bijzetten om deze nieuwe te-
genstander achter zich te houden.  
Het moet worden gezegd: het gast-
team heeft zich prima geamuseerd 
en paste moeiteloos binnen de ge-
zellige Mark en Leij sfeer.  
Nogmaals onze felicitaties met het 

Quiz 2006 

Ik weet het niet. 

Zou dat wel goed zijn? 

Ook bij de ‘wormen’ waren de taken goed verdeeld. 

De ‘kevers’ wisten het wel, maar ze 
konden er effe niet op komen. 

Achterkamertjes politiek?? 

Wat kan er nog mis gaan 
met de voorzitter in je ploeg? 

De echte 
wijnkenners!? Ik ben er klaar voor Johan. 

Heeft iemamd van jullie 
dit laten slingeren? 

Weten jullie dat niet? 

De fel begeerde 1e prijs. 



151515   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

Mfouf!

het behalen van de tweede plaats.  
  
Heel feministisch Mark en Leij 
kwam na ronde 1 in opstand, omdat 
de quiz naar hun zeggen 'te man-
gericht zou zijn.' Of dit zo is, valt 
zeker te betwijfelen, gezien het feit 
dat het winnende team uit dames en 
slechts 1 heer bestond, maar moei-
lijker dan voorgaande jaren was het 
wel. Of dit kwam door de kleinere 
groepen - en dus kleinere hoeveel-
heid collectieve hersencapaciteit per 
tafel - of door inderdaad een verho-
ging van de moeilijkheidsgraad, is 
niet helemaal duidelijk.  
   
Quizuitslag: 
1. Pissebedden 
2. Gemeente Alphen-Chaam 
3. Muggen  
  
We bedanken de spelleiding voor 
hun harde inzet. En als u - die er 
niet was - ook volgend jaar weer 
last heeft van een nieuwjaarsdip: 
wanhoop niet! Er is een oplos-
sing… 
  

Tomas Degenaar 
Foto’s: Guus Degenaar 

Quiz 2006 

Pissebedden: 1e prijs 

Muggen: 3e prijs 

Hoe leg ik die ‘tweede plaats’ uit? Frank bedankt!! 

Gemeente Alphen-Chaam: 2e prijs 

Oh…, zoveel fouten? 

Best 
moeilijk 
zo’n 
puzzel. 



161616   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   
Mfouf

!

D oorgaans wordt u in maart 
al geïnformeerd over het the-

ma van de op handen zijnde fiets-
tocht. Helaas moeten wij u dus nu 
teleurstellen. Wij hebben nog geen 
thema, maar een ding is zeker the-
ma of niet, de fietstocht gaat ook 
dit jaar gewoon door. We zullen er 
alles aan doen om ook dit jaar 
weer een gezellige niet te lange of 
zware tocht voor u uit te zetten.  
 
Dit, in combinatie met de weten-
schap dat fietsen goed is voor lijf en 
leden, doet ons vermoeden dat we 
u, ongeacht het thema, kunnen en-
thousiasmeren om toch vooral in 
grote getale deel te nemen aan dit 
evenement.  
De totale lengte van de tocht zal 
ongeveer vijfenveertig kilometer 
bedragen. 
 
In nieuwsbrief 38 (10 juni) zullen 
wij u nader informeren met betrek-
king tot het thema, aanmelden, kos-
ten, tijden etc. 
  

Houdt deze datum dus vrij en no-
teer hem alvast in uw agenda. 
 
 

Wim Dumont  

Fietstocht 
2006 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

De fietstocht De fietstocht 
vindt plaats vindt plaats 
op zondag op zondag   
25 juni.a.s25 juni.a.s  

 

E en vogel herkennen is lang 
niet altijd eenvoudig, zeker 

wanneer deze zich niet makkelijk 
laat zien. Dan is het handig om 
hem aan het geluid te kunnen de-
termineren. Zo kun je bovendien 
in korte tijd veel vogels waarne-
men. Terwijl je je ogen gebruikt 
om op het verkeer te letten of een 
boek te lezen, kun je met behulp 
van je oren in enkele tellen 360 
graden om je heen en over honder-
den meters afstand 'kijken'. Niet 
alleen kunnen je oren je helpen de 
mooiste vogels te zien, als je een 
vogelsoort eenmaal op geluid her-
kent zie je er ineens veel meer! 
Wat zingt daar? biedt vogelaars en 
natuurliefhebbers een antwoord op 
diezelfde vraag. 
 
De auteurs ontwikkelden een me-
thode waarmee ruim honderd in Ne-
derland en Vlaanderen algemeen 
voorkomende vogels op naam te 
brengen zijn. In de soortbeschrij-
vingen worden zang en roep uitge-
breid beschreven; sonogrammen en 
transcipties van het geluid in woor-
den ondersteunen dit. Aanvullende 
informatie over waar en wanneer de 
soort zingt biedt extra houvast. De 
bijbehorende CD, speciaal voor dit 
boek samengesteld, sluit elke ver-
warring uit. 
Veel informatie in het boek is nooit 
eerder overzichtelijk in boekvorm 
verschenen. Deze gids is daarom 
een onmisbare aanvulling op de be-
staande vogelgidsen, zowel voor de 

beginnende als de gevorderde voge-
laar. Eindelijk een vogelboek dat je 
oren de kost geeft! 
Auteurs:             Dick de Vos &  
                          Luc de Meersman 
Tekeningen:       Theo van Schie 
Geluiden:           Henk Meeuwsen 
Pagina's:            176  
Formaat:            22,5 x 15,5 cm  
Uitvoering:        genaaid/ 
                          gebrocheerd,      
                          full-color 
Voor meer informatie kijk op de 
speciale website van dit boek:  

www.watzingtdaar.nl 
Deze bijzondere uitgave is voor le-
den van Mark & Leij voor een gere-
duceerde prijs verkrijgbaar in onze 
natuurwinkel! 
 

John van Raak 

Vogels kijken met je oren! 

Een van de vele positieve recensies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Een gedurfd en bijzonder  
interessant boek om  

vogelgeluiden in schema's  
onder te brengen.  

De zangsleutels lijken 
'werkzaam' en vormen een 

prima hulp bij de herkenning 
van honderd soorten die niet 
altijd op zicht zijn te herken-

nen. Een uitstekend boek 
voor beginner en gevorderde 

vogelaar"  
(www.vogeldagboek.nl).  
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Pestvogels 
Voor de tweede winter op rij zijn er 
opvallend veel pestvogels in Neder-
land gesignaleerd. Een telling lever-
de een totaal van 1745 vogels op. 
Dat is bijzonder voor deze vogels 
van de arctische wouden, die 
slechts af en toe naar Nederland ko-
men. De meeste pestvogels zijn in 
de provincie Gelderland aangetrof-
fen: 443.  
Waar de pestvogel in het hoge 
noorden de eenzame wouden ver-
kiest, overwintert ze in Nederland 
juist in het stedelijke gebied. Alle 
waarnemingen zijn uit de bebouwde 
omgeving. Daar leven ze voorna-
melijk van bessen van struiken als 
Gelderse roos en liguster, die in 
groenstroken zijn aangeplant. De 
vogels zijn niet bang van mensen, 
vermoedelijk doordat ze in het 
broedgebied geen contact met men-

sen hebben. Door hun onverwachte, 
massale invasies werden ze vroeger 
als onheilsbrengers gezien, vandaar 
de naam pestvogel. In onze streek 
konden ze in Breda bij de Emerput 
gezien worden en bij het Para-
dijspad voor het Prismacollege. 
Mogelijk betreft het dezelfde groep. 
 
Kraanvogel 
Bijzonder was ook de overwinte-

rende kraanvogel in Chaam. De vo-
gel werd op 14 januari voor het 
eerst ontdekt door Martha Wildha-
gen. De kraanvogel was overdag 
vaak te zien op de maïsvelden tus-
sen Chaam en Baarle-Nassau en ’s 
avonds kwam de imposante vogel 
steevast voor de schemering inval-
len op de Bleeke Heide om daar de 
nacht door te brengen. Trouwe be-
zoekers van de Bleeke Heide kon-
den soms ook het spectaculaire 
dansritueel zien waarbij de vogel 
sprongetjes met flappende vleugles 
maakt en rondloopt met gestekte 
hals en voorwerpen van de grond 
opraapt om die vervolgens omhoog 
te gooien.  
 
Riet– en kolganzen  
Er hebben weer duizenden ganzen 
overwinterd op de weilanden 
rondom Chaam en Ulicoten. Behal-
ve de enkele dagen dat het dichtge-
vroren was, kozen de ganzen de 
Bleeke Heide weer als slaapplaats. 
Met de vele duizenden meeuwen, 
wulpen en eenden leverde dat weer 
een fantastisch schouwspel op zoals 
ook blijkt uit sommige enthousiaste 
mails hieronder. Scherpe waarne-
mers zagen tijdens de laatste weken 
van februari tussen de vele honder-
den kol- en rietganzen ook groepjes 
kleine rietganzen en brandganzen; 
soorten die, normaal gesproken, 
hier weinig gezien worden.  
Net als vorig jaar zag Huub Don al 

op 8 februari de eerste grutto in de 
streek, uiteraard op de Bleeke Hei-
de. 
 
Teutergoudvinken 
Ook dit voorjaar priegelt het in de 
naaldbossen van de kruisbekken 
terwijl er her en der ook groepjes 
appelvinken werden gezien. Ook 
waren er heel veel noordelijke 
goudvinken te zien. Deze vogels 
zijn een fractie groter dan onze 
goudvinken maar vallen vooral op 
door hun trompetachtige roep, daar-
om teutergoudvinken genoemd. Net 
als de pestvogels zaten ook deze 
vogels vaak in een bebouwde om-
geving en waren weinig schuw. 
In Wortel Kolonie waren dit vroege 
voorjaar de zeldzame middelste 
bonte spechten weer actief.  
Tussen de vijftien en twintig ransui-
len waren er weer te zien op de 
slaapplaats op ’t Zand. De vogels 
waren minder honkvast dan vorige 
jaren. De slaapplaats is inmiddels 
bij velen bekend en mogelijk wor-
den ze toch te vaak verstoord. 
 
Uit de mailbox:  
Frie Boon op 27-11: Vandaag heb-
ben we met de vogelwerkgroep in 
Alphen nog drie geelgorzen in de 
sneeuw kunnen bewonderen. Het 
was echt prachtig. 

Huub Don op 2-12: De middelste 
bonte specht van Wortelkolonie 

Waarnemingen in de streek 

Kraanvogel 
 (adult) 

Geelgors ♂ 

Pestvogel 



181818   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   
Mfouf

!

terd en ben er vrij zeker van dat het 
de roep van middelste bonte specht 
is geweest. O ja: bij het moeras een 
groepje van een man en vijf vrouw 
goudvink. En dankzij de stevige 
noordwester wind staan de zomerei-
ken eindelijk zo goed als kaal. 
 
Dirk Symens op 24-12: Vandaag 
vond ik op de Bleeke Heide 
‘slechts’ een groep van 250 kolgan-
zen en vijfenvijftig toendrarietgan-
zen. De laatste twee weken kan ik 
hier de grote groep toendrarietgan-
zen niet vinden. De plas van de 
Bleeke Heide is en blijft geweldig 
met zijn honderden smienten en 
wintertalingen en de slaapplaats van 
duizenden meeuwen. Hier moet 
toch vroeg of laat eens een Ameri-
kaanse smient of een Amerikaanse 
wintertaling uitkomen........… en op 
de meeuwenslaapplaats een ring-
snavelmeeuw of een andere leuke 
meeuwensoort! 

 
Huub Don op 27-12: Aan de Mark-
meander te Meersel Dreef was nog 
steeds een grote (100+) gemengde 
groep barmsijs-sijs aanwezig in ge-
zelschap van kepen, putters, groen-
lingen, vinken etc. Ook nog een 
mannetje roodborsttapuit aan de 
Mark ter hoogte van de Daesdonck-
se Tiend. 
 
Huub Don op 28-12: Chaam, 
Bleeke Heide 11.00 uur: een slecht-
valk, een buizerd, 550 smient, 480 
wilde eend, 450 wintertaling, vier-
entwintig krakeend, twintig 
slobeend, twintig tafeleend, tien 
pijlstaart, zes bergeend, een toen-

drarietgans. In de ochtend in de wij-
de omtrek nergens ganzen. Pas om 
12.50 uur een invallend groepje 
rietganzen (200 exx.) westelijk van 
weg Baarle-Nassau - Ulicoten.  
 
Frie Boon op 3-1: Vandaag zat 
vlakbij de Gouwberg op de Strij-
beekse Heide een koppel kleine 
bonte spechten. Verder in de wei-
landen veel koperwieken en krams-
vogels tussen de spreeuwen. Enkele 
graspiepers zaten diep verscholen in 
het gras maar ze waren er wel. 
 
Stijn Leestmans op 8-1: Op de 
Bleeke Heide (ten zuiden van de 
grote plas) zat een zeer grote groep 
van ongeveer 3000 ganzen: 2500 
kolganzen, 500 toendra's en negen 
grauwe ganzen. Langs de baan 
Chaam - Strijbeek zaten nog eens 
200 toendra's. Dus in totaal zo’n 
3200 ganzen. 
 
Eugène van de Linden op 9-1: Van-
daag een fietstocht langs de Mark 
gemaakt: Bij de Reeptient een ijs-
vogel onder magnifieke belichting 
op vijftien meter. Richting Breda 
een roodborsttapuit in het dorre on-
kruid. Bij thuiskomst ontvangen 
door vier goudvinken in de tuin! 
 
Erik Rijnen op 14-1: Deze ochtend 
uitgebreid een middelste bonte 
specht kunnen observeren in Wortel 
Kolonie. De vogel zat in gezelschap 
van enkele grote bonte spechten. De 

was vanmorgen weer aanwezig. 
Mijn eerste indruk was een adult 
vrouwtje, maar het beestje was 
nogal vliegerig. De vogel was ove-
rigens in gezelschap van boomkle-
vers. De klapekster was eveneens 
weer aanwezig, evenals enkele 
goudvinken, kruisbekken en een 
overvliegende barmsijs. 
 
Dirk Symens op 4-12: Momenteel 
pleisteren vier adulte en vier juve-
niele kleine zwanen op de Bleeke 
Heide. 
 
Frank Degenaar op 5-12: Gisteren 
op het Zand een teutergoudvink en 
zeker vijftien ransuilen op de slaap-
plaats. 
 
Elly Meeuwsen op 15-12: Toen ik 
op zondag 4 december liep te jog-
gen op het Hondseind in Alphen, zo 
rond 12.00 uur, zag ik ineens een 
vogel voor me de weg over vliegen. 
Ik schrok, niet zozeer van de vogel, 
maar van de soort vogel: Het was 
namelijk een ijsvogel. Niet te mis-
sen. Ik was er echt een beetje be-
duusd van. 
 
Erik Rijnen op 17-12: Ik was daar-
net in Wortel Kolonie. Tot driemaal 
toe klonk (met interval van onge-
veer een minuut) een opvallende en 
luide spechtachtige roep. Nogal 
schril en klagelijk, met iets van 
kauw of havik erin. Kon de vogel 
helaas niet ontdekken. Het geluid is 
voor mij nieuw. Ik heb daarnet CD-
ROM 'Vogels van Europa' beluis-

Barmsijs ♀ 

Smient ♂                     foto: Adri de Groot 

Grote bonte specht      foto: Adri de Groot 
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deel vliegt door naar elders. Een 
fenomenaal gezicht.... De eerste-
jaars kraanvogel was trouwens ook 
weer present en zit er nu al bijna 
een week. 
 
Stijn Leestmans op 21-1: Op de 
Bleeke Heide zat een grote groep 
van ongeveer 2700 ganzen: 2200 
kollen en 500 rietganzen. Er zat een 
kleine rietgans tussen. Vanaf 17.15 
aan de plas gaan staan en tot 18.00 
zijn er ongeveer 4000 ganzen inge-
vallen of langsgekomen. Verder 
nog 2500 meeuwen en tientallen 
wulpen. De juveniele kraanvogel, 
die er al een week zit, kwam rond 
17.30 uur invallen. Alles samen een 
zeer spectaculair gezicht. Het is een 
beetje hetzelfde als Lac du Der in 
Frankrijk, maar dan met ganzen. De 
slechtvalk zat nog in zijn boom. 
 
Ad Kuijpers op 23-1: Deze avond 
de ganzen zien neerstrijken op de 
Bleeke Heide, de meeste kwamen 
uit de richting van Meerle, een fan-
tastisch schouwspel. Ze vielen in 
rond 18.00 uur, soms in groepen 
van 500 stuks. Ze zijn gewoon niet 
te tellen! Ik was trouwens wel laat 
aan het melken maar ja!! 
 
Ad Jansen op 24-1: Deze ochtend 
een groepje van twaalf appelvinken 
in een sparrenboom achter mijn 
huis in Galder. 
 
Jan Vermeulen op 25-1: Ik ben zon-
dagochtend weer eens een tijd op 
pad geweest. Ongetwijfeld zijn er 
meer mensen die dit gezien hebben: 

middelste bonte gedraagt zich heel 
anders dan de grote bonte Hij speurt 
de bomen doelbewust af op gaten 
en stompen en bevoelt die heel be-
hoedzaam. Je kunt, als je hem in 
een boom ziet, de route die hij gaat 
volgen al uitstippelen: als het par-
cours van een klimwand. De vogel 
gebruikt daarbij alle delen van de 
boom. Niet alleen de kruin, maar hij 
daalt ook af tot vlakbij de grond als 
hij een geschikt plekje op de stam 
ziet. De middelste bonte en grote 
bonte lijken elkaars gezelschap 
goed te verdragen. Ik heb ze tot op 
enkele tientallen centimeters van 
elkaar zien zitten. Wel is de grote 
bonte dominant en maakt mogelijk 
gebruik van de middelste bonte als 
'speurhond' voor lekkere plekjes: ik 
heb twee keer gezien dat de grote 
bonte de middelste bonte van een 
blijkbaar aantrekkelijke stompje 
verdreef en daar zelf ging foerage-
ren. Daarbij valt onmiddellijk het 
verschil in gedrag tussen beide 
soorten op. De grote bonte hamert 
een gevonden plekje met veel la-
waai op de boom kapot (je ziet 
spaanders vallen) en de middelste 
bonte betast holtes en stompjes heel 
voorzichtig (geen spaanders en nau-
welijks geluid). De een gebruikt bij 
wijze van spreken de klopboor en 
de ander een pincet. De grote bonte 
zie je ook regelmatig met een ge-
vonden lekkernij naar een smidse 
vliegen, en dat heb ik middelste 
bonte niet zien doen. In gedrag ver-
toont de middelste bonte veel meer 
gelijkenis met de kleine bonte. Zijn 
snavel is ook veel ieler dan die van 
de grote bonte. Nog wat ander 
waarnemingen: Bij de kruising To-

rendreef/Hoevedreef vloog een 
houtsnip op. In Schootse Hoek zat 
temidden van een grote groep me-
zen, goudhaantjes, boomklevers 
en -kruipers een vuurgoudhaantje. 
In de boompjes langs de toegangs-
dreef naar Schootse Hoek (vanaf de 
Castelreesche Heide) verblijft sinds 
half december een grote groep van 
vijftig rietgorzen. De klapekster is 
na een absentie van een maand 
weer opgedoken en zat nabij de par-
keerplaats op de Castelreesche Hei-
de. 
 
Ad Kuijpers op 15-1: Gisteren 14 
januari een vos gezien op de Vos-
sendijk in Ulicoten (hoe komen ze 
op de naam!!). Verder een groep 
van maar liefst acht reeën achter in 
het weiland aan de Zevenhuizen-
baan. De kerkuil is al diverse malen 
rond de bedrijfsgebouwen gezien, 
misschien zijn ze de broedplaats 
van vorig jaar nader aan het bekij-
ken. 
 
Huub Don op 20-1: De Bleeke Hei-
de barst 's avonds uit zijn voegen 
van de vogels die hier komen sla-
pen. (“Johan, graaf er eens een plas 
bij!!”). Zag het er rond 17.30 uur al 
wit van de kok- en stormmeeuwen 
(min. 3000 ex. maar lastig te tel-
len), op de oevers foerageren bijna 
700(!) wulpen (geteld 680 ex.) ter-
wijl op en langs de grote plas het 
gebruikelijke waterwild zit. Rond 
17.45 uur beginnen de toendrariet-
ganzen met honderden tegelijk in te 
vallen, de meeste komen vanuit 
oostelijke richting (het Goor), maar 
ook groepen uit noordelijke richting 
dwars over de Oude Bredase Baan: 
deze vogels 'tuimelen' boven mijn 
hoofd naar beneden. Rond 18.15 
uur komt een zeer grote groep kol-
ganzen uit de richting van de 
Bleeke Heidestraat met groot ka-
baal aanzetten: de hele lucht van 
oost naar west zit vol met ganzen.
Waar de rietganzen echter gelijk 
invallen en gaan drinken, zijn de 
kolganzen duidelijk bedachtzamer 
en vliegen meerdere rondjes; een 

Appelvink 

Houtsnip 
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ving Chaam zouden komen. Wat 
wil het feit: De herintroductie van 
dassen op de Loonse en Drunense 
duinen hebben het goed gedaan 
(veel kleine dasjes). Als die kleine 
dasjes grote dassen worden, gaan ze 
aan de wandel (zoals sommige 
mensen dat ook doen). Mogelijk 
da’s ze zo Chaam vinden (en dat 
zonder kaart). Ook twee jaar terug 
waren er diverse meldingen rond 
Zundert. Al die verhalen doen de 
liefhebber de das om, da’s wel han-
dig met die kou. Kortom: dassen 
zullen er wel komen, da’s zeker. Of 
ze uit het noorden komen of het 
zuiden da’s nog de vraag maar ko-
men doen ze, da’s zeker. 
 
Ghislaine Mermans op 28-1: Op 
woensdagavond 22.00 uur reed 
mijn jongste zoon in het St. Anna-
bos bijna een vos van zijn sokken. 
Zoals hij het beschreef was het een 
volwassen exemplaar. Vrij groot en 
met een prachtige pluimstaart. Ook 
komen er sinds drie dagen twee ho-
lenduiven zich te goed doen aan 
mijn strooivoer. Prachtige duiven 
die in het zonnetje schitterend glim-
mende groene halzen en een prach-
tig verenkleed hebben. Gisteren zat 
de hele bubs (vier groenlingen, een 
behoorlijk aantal ringmussen, vin-
ken, roodborstjes, kauwen, water-
hoentjes, mezen etc...) zich vol te 
eten tot plotseling het hele gezel-
schap in één ruk wegvloog. Een 
enorme buizerd streek neer op mijn 
voederplank en ging zitten kijken 
wie het volgende slachtoffer zou 
worden om zijn honger te stillen. 
Niemand dus, want iedereen zocht 

dekking. Wegwezen dan maar, en 
hij vertrok over de weilanden op 
zoek naar een ander slachtoffer. 
Prachtig om te zien en dat allemaal 
in je achtertuin. 
 
Erik Rijnen op 3-2: De groep riet-
gorzen op Castelreesche Heide is 
aangegroeid tot meer dan honderd 
exemplaren. Er is ook een clubje 
van circa twintig veldleeuweriken 
aanwezig. Indrukwekkend gezicht 
als al dat spul tegelijk even op de 
wieken gaat en weer in de aanplant 
plaatsneemt. Sperwers zijn daarbij 
nooit ver uit de buurt. De klapekster 
zat vandaag bovenin een berk pal 
langs de Hoogstratensebaan en 
scheen zich van de passerende auto-
’s beneden niets aan te trekken. In 
de bossen van Wortel Kolonie en 

Schootse Hoek zwerven op dit mo-
ment veel groepen met mezen, 
goudhaantjes en boomkruipers. Re-
gelmatig ook goudvinken en kleine 
bonte spechten ertussen. Het moe-
ras van Kolonie wordt door de een-
den fanatiek rondpeddelend open-
gehouden. Naast wilde en krakeen-
den deze ochtend ook twaalf smien-
ten. Een vroege kievit leek op de 
paardenwei ernaast plannen te heb-
ben zich alvast te installeren. 
 
Johan Coertjens op 5-2: Vanoch-
tend met Paul Paulussen en Johan 
Versmissen gewandeld in het Ooie-
vaersnest en de Hoevens: De havik 
laat zich al horen in het broedbos. 
Een houtsnip vliegt op langs het 
bospad. Verder een grote groep 
kruisbekken (elke week, in elk bos), 

Bleeke Heide e.o.: toendrarietgans 
minstens 2500, kolgans minstens 
2500, buizerd twee, slechtvalk. 
Richting Grazen: Een groep van 
vijfenzeventig vinken incl. een tien-
tal kepen, zes rietgorzen en een 
groepje van twaalf barmsijzen.  
 
Ghislaine Mermans op 25-1: Giste-
renavond vertelde mijn tekendocent 
dat hij tijdens het joggen, bij de Ko-
gelvanger in het Bredase Mastbos, 
een jonge hermelijn in winterkleed 
goed heeft kunnen observeren. 
Doordat het beestje zo spierwit was 
en door een aardig winterzonnetje 
werd beschenen viel hij/zij extra 
goed op tussen het lage riet. Hij 
stak iedere keer als hij onraad be-

merkte zijn kopje tussen het gras 
om even daarna, als alles weer pluis 
was, parmantig zijn witte kopje 
weer boven het maaiveld uit te ste-
ken.  
 
Hans Hofland op 26-1: 
(Redactie: Hans geeft uitleg waar-
om we in Chaam alert moeten zijn 
op het voorkomen van dassen):  
Het bericht kwam uit België van de 
afdeling natuur. Een en ander kwam 
naar voren omdat er enkele exx. 
dood waren gereden (keken niet 
goed uit natuurlijk). Het vermoeden 
was dat deze dassen uit de omge-

Goudhaan 

Hermelijn 

Das 
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groene en zwarte specht, een tiental 
buizerds, kramsvogels en een sper-
wer. Tussen de Leeuwerken eik en 
Jans hoeve (staat zo aangeduid op 
de topografische kaart) een ge-
mengde groep van enkele honder-
den (nooit eerder gezien) riet- en 
geelgorzen. De groep bevindt zich 
in een kant eiken met ondergroei 
van bramen en daarachter een 
graanveld waarop nog vele aren 
blijven staan, twee- à driehonderd 
exemplaren is zeker niet overdre-
ven. Nogmaals: nog nooit ge-
zien!!!!!!!! 
 
Johan Schaerlaeckens op 11-2: 
Gisteren kwam de kraanvogel om 
16.55 uur invallen pal voor de zit-
bank. Tot mijn verbazing begon hij 
zeker tien minuten uitbundig te 
dansen (herhaalde sprongetjes met 
flappende vleugels, rondlopend met 
gestekte hals en voorwerpen van de 
grond oprapend om die omhoog te 
gooien). Boven de kraanvogel een 
grote groep kieviten in speel-
vlucht. Pal daarna joegen de twee 
slechtvalken de vele honderden 
meeuwen en wulpen op. Alle vo-
gels gingen echter snel weer zitten 
terwijl de slechtvalken doorgingen 
met hun acrobatische toeren met 
daarbij af en toe een schijnaanval 
op een kievit. Tussen de honderden 
wulpen één foeragerende grutto. De 
akoestische opvulling werd ver-
zorgd door honderden invallende 
ganzen. Er was nauwelijks tijd voor 
de bergeenden, slobeenden, pijl-
staarteenden, wintertalingen, smien-
ten, krakeenden etc. 
 
Huub Don op 11-2: De Bleeke Hei-
de zat vanavond weer vol met vo-
gels. Bijna 700 wulpen komen sla-

navertellen was waarschijnlijk op 
het winterse vogelvoer afgekomen. 
Dat trekt een hoop belangstelling, 
en niet alleen van vogels. Onder de 
vaste gasten zit ook een bosmuis 
die met grote behendigheid over de 
opgehangen vetbollen klimt. 
 
Erik Rijnen op 16-2: Behalve een 
overzomerende bruine kiekendief 
heeft er deze winter zeer waar-
schijnlijk een juveniele blauwe kie-
kendief op de Castelreesche Heide 
overwinterd. Ik heb waarnemingen 
in Wortelkolonie op 14-11 en 8-12 
en een waarneming op de Castelree-
sche Hei op 6 februari. 
  
Johan Schaerlaeckens op 18-2: Het 
wordt lente. De grutto's en kieviten 
komen nu in snel tempo terug. Op 
de Strijbeekse Heide vanmorgen 
met de zaterdaggroep zingende 
boomleeuweriken en zingende grote 
lijsters, terwijl ook de zwarte spech-
ten heel actief waren. In de tuinen 
zingen nu overal zanglijsters. 
 
Henk Laarhoven op 19-2: Vanmor-
gen op de Bleeke Heide vijftien 
grutto's en ongeveer twintig goud-
plevieren (heb ik deze winter nog 
niet gezien op de Bleeke Heide). 
 

Johan Schaerlaeckens 
 

In dit artikel zijn de tot en met  
19 februari 2006 doorgegeven 
waarnemingen opgenomen. 

 
 
 

Met dank aan allen die de moeite 
namen hun waarnemingen  

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

Schaerlaeckens@tiscali.nl  
of: 0161 492046.  

SMS: 06 53515302 

 

Johan Schaerlaeckens  
Blokkenweide 18  
4861 BN Chaam  

pen (690 ex. geteld). De kraanvogel 
kwam even na half zes invallen en 
deed net als gisteren (waarneming 
Johan S.) zowaar een paar danspas-
sen. Hij heeft het hier klaarblijkelijk 
naar zijn zin. Verder zijn er een 
paar duizend kok- en stormmeeu-
wen aanwezig (het ziet er wit 
van) ,  ru im 480 smienten,
pijlstaarten, slobeenden, zes berg-
eenden, krakeenden, wintertalingen, 
etc. De aanwezige slechtvalken zor-
gen voor de nodige periodieke on-
rust. De eerste ganzen kwamen pas 
laat invallen (18.15uur). 
 
Johan Schaerlaeckens op 16-2: De 
kraanvogel is nog altijd aanwezig 
tussen Baarle-Nassau en Chaam. 
Zojuist met de gemeente Alphen-
Chaam (Johan Vriezekolk), Maaike 
Riemslag en Frie Boon de Gilze-
sche Heide bezocht om te onderzoe-
ken hoe we de broedende geelgor-
zen in de gemeentebermen beter 
kunnen beschermen: Bij het Gassta-
tion twee uitbundig zingende veld-
leeuweriken. Verder een groep van 
vijftig veldleeuweriken. 
 
John van Raak op 14-2: Vanmid-
dag zat in mijn dorpstuintje in 
Chaam een vrouwtje sperwer 
een pas geslagen vogel op te peuze-
len. Ze had blijkbaar geen haast, 
dus pakte ik mijn camera erbij. Vol-
gens goed gebruik vloog ze weg op 
het moment dat ik de ontspanknop 
in wilde drukken. De mannetjesme-
rel die het allemaal niet meer kon 

Veldleeuwerik 

Bosmuis                 Foto: John van Raak 
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hun weidevogelwerkgroep ook 
moge zijn, een en ander zou na-
tuurlijk gedoemd zijn te stranden 
als niet een grote groep boeren 
uit onze regio zou meewerken 
aan het beschermen van de wei-
devogels.  
In de provincie Brabant wordt er 
ieder jaar tijdens de Jaaravond 
Vrijwillige Weidevogelbescher-
ming een deelnemende boer tot 
‘boer van het jaar’ uitgeroepen. 
Dit jaar mocht Ad Kuypers 
(Weidevogelgroep Alphen-
Chaam-Gilze en lid van de na-
tuurvereniging Mark & Leij) uit 
Baarle Nassau naar voren treden 
om de ‘onderscheiding’ uit han-
den van de gedeputeerde van de 
provincie Noord Brabant, Anne-
marie Moons en Jan Baan in ont-
vangst te nemen. Zijn positieve 
instelling en betrokkenheid 
wordt in de bijbehorende oor-
konde als volgt omschreven: 

  
Ad Kuypers uit Baarle-Nassau 
is een echt natuurmens. Deze 
agrariër spant zich bijzonder in 
om het alle diersoorten op zijn 
bedrijf naar de zin te maken, en 
met succes! Bij zijn boerderij 
broeden onder andere de steen-
uil, kerkuil en boerenzwaluw en 
voor de amfibieën is een poel 
aangelegd. Hiermee bewijst hij 

dat belangrijke 
na tuurwaarden 
zich wel degelijk 
kunnen handha-
ven op een mo-
dern agrarisch 
bedrijf. Ook de 
weidevogels heb-
ben het met Ad 
Kuypers getroffen. 
In zeer goede sa-
menwerking met 
de vrijwilligers 
worden de nesten 
opgespoord en 

D e Weidevogelgroep Alphen-
Chaam-Gilze bestaat nu drie 

jaar en heeft zich sindsdien ont-
wikkeld tot een groep vrijwilligers 
waar rekening mee gehouden 
wordt. Dat bleek vorig jaar al toen 
de weidevogelgroep Alphen-
Chaam-Gilze werd uitgeroepen tot 
‘groep van het jaar 2004’. Ook 
daarna heeft de weidevogelgroep 
niet stil gezeten.  

Zo heeft de groep onder leiding van 
Maaike Riemslag-Ansems en Annet 
Cleijssen-Ansems, beiden ook 
trouw lid van de natuurvereniging 
Mark & Leij, een project opgezet 
met als doel de weidevogels nog 
beter te beschermen, met behulp 
van randen- en vluchtheuvelbeheer, 
waardoor ze meer de kans krijgen 
vliegvlug te worden. Het project is 
niet alleen in het voordeel van de 
weidevogels, maar het heeft meteen 
ook een positieve invloed op de flo-
ra en fauna, hetgeen inhoudt dat alle 
andere soorten vogels, vlinders en 
insecten meeliften. De provincie 
heeft dit project, op verzoek van 
Maaike en Annet, gesponsord. Door 
het succes krijgt dit project een Eu-
ropees tintje en we zullen zeker nog 
meer hierover horen. 

Boeren werken mee 
Hoe groot de inzet voor dit werk 
van de beide ‘zussen Ansems’ en 

ontzien. Wanneer tijdens werk-
zaamheden jonge kuikens wor-
den waargenomen, dan worden 
deze door hem overgezet naar 
rustiger percelen. Met zijn posi-
tieve instelling heeft hij ook di-
verse andere boeren uit de regio 
enthousiast weten te maken om 
mee te werken aan de bescher-
ming van weidevogels. Deze ty-
pering maakt duidelijk dat Ad 
Kuypers zich met recht ‘boer 
van het jaar 2005’ mag noemen. 
 

De oorkonde voor ‘vrijwilliger van 
het jaar 2005’ ging naar de heren 
Ben Jacobs en Peer Busink van 
Werkgroep Weidevogelbescher-
ming Zuidoost-Brabant, terwijl 
Weidevogelbeschermingsgroep 'De 
Zeegspotters' uit Drunen de oorkon-
de voor ‘groep van het jaar 2005’ in 
ontvangst mochten nemen 

 
 

Wim Dumont 
Foto: Marianne Sijberden 

Boer van het jaar 2005 
 

Mark & Leijer Ad Kuypers 

 

Vlnr.: Jan Baan, Ad Kuypers, Annemarie Moons 



232323   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

Mfouf!

grote nesten maken minder worden. 
Het zijn namelijk deze grote nesten 
die de aandacht van poppenrovers 
(kwekers van siervogels?) trekken. 
 
De vlinderwerkgroep wil graag een 
overzicht maken van de koepels in 
het werkgebied van Mark en leij. 
Hieraan kan iedereen meewerken. 
Wanneer u bij een wandeling nesten 
van bosmieren ziet, geef dan zo 
exact mogelijk de plaats door (evt. 
met een foto van het nest). Waarne-
mingen kunt u per e-mail doorge-
ven aan het volgende adres: bos-
mier@markenleij.com . 
 
De informatie in dit artikeltje is na-
tuurlijk erg beknopt. Wil je meer 
weten kijk dan op de website www.
formicidae.be . Hier vind je een 
schat aan gegevens die je anders 
alleen maar in erg specialistische 
literatuur kunt vinden. 
 
Tijdens de wandelingen van de 
vlinderwerkgroep kijken we niet 
alleen naar vlinders en libellen maar 
besteden ook aandacht aan andere 
insecten. Zin om een keer mee te 
gaan? Kijk regelmatig op de agenda 
onder werkgroepen op de site van 
Mark en Leij www.markenleij.nl 
 

Vlinderwerkgroep 
maart 2006 

D e grote meerderheid van on-
ze Mark en Leijers zullen 

mieren als zodanig herkennen (in 
tegenstelling mieren als zodanig 
herkennen (in tegenstelling tot vele 
andere insecten). Mieren horen tot 
de orde van de vliesvleugeligen 
(net als bijen en wespen). Dit komt 
omdat de geslachtsdieren (tijdelijk) 
vier transparante vleugels hebben. 
Alle mieren zijn sociale insecten. 
Net als bijv. vlinders zijn mieren 
insecten met een volledige gedaan-
tewisseling. 
 
Hoewel dus bijna iedereen een mier 
herkent is de variatie binnen de fa-
milie van de mieren (Formicidae) 
erg groot. In de Benelux worden ca. 
70 soorten aangetroffen; over heel 
de wereld meer dan 10,000 soorten. 
 
De familie van de mieren kan in 
twee grote groepen opgesplitst wor-
den: mieren met een angel en mie-
ren zonder angel.  
We gaan het verder hebben over de 
groep van de bosmieren die tot de 
mieren zonder angel behoren. Deze 
mieren bijten en spuiten hun gif in 
de wond. Wanneer je je hand in een 
bosmierennest legt voel je dat ze 
proberen te bijten; onze huid is ech-
ter zo dik dat ze er niet doorheen 
komen. (En steken kunnen ze niet 
want ze hebben geen angel.)  
 
Alle inheemse bos-
mieren bouwen een 
nestkoepel. Ecolo-
gisch zijn bosmieren 
bijzonder waardevol. 
Zij voeden zich met 
andere insecten. Op 
deze manier dragen 
ze bij aan het gezond 
blijven van bos en 
heide. Het is dan ook 
jammer dat het aan-
tal populaties van 
vooral de soorten die 

N iet alleen de vlinders krij-
gen de kriebels van de len-

te, ook de grote inspirator van de 
werkgroep vlinders, Frans Ver-
meer, krijgt inmiddels danig de 
kriebels. 
 
Presentatie 
Hij heeft daarom de werkgroep op-
geroepen om op donderdag 30 
maart a.s. om 20.00 uur aanwezig te 
zijn bij Bellevue.  
Frans zal, ondanks zijn chronisch 
gebrek aan tijd, toch proberen een 
presentatie over dagactieve nacht-
vlinders “bij elkaar te rapen”.  
In ieder geval zal tijdens de bijeen-
komst een aantal afspraken gemaakt 
worden voor het komende seizoen. 

Ook niet-leden welkom 
Bent u geen lid bent van de werk-
groep, maar hebt u wel belangstel-
ling in de activiteiten van de werk-
groep, of wilt u alleen maar kennis 
nemen van de presentatie, dan bent 
u uiteraard ook van harte welkom.  

 
Vlinderwerkgroep 

Bosmieren Werkgroep 
Vlinders  

2006 

huismoeder (Noctua pronuba) 
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Guinea. 
Onlangs is er een documentai-
re van David Attenborough 
over Nieuw-Guinea op tv uit-
gezonden, namelijk "Atten-
borough in Paradise". De vele 
magnifieke paradijsvogels met 
hun spectaculaire baltsgedrag, 
die hierin te zien waren, waren 
voor Vital en mij aanleiding 
om uit te zoeken of het moge-
lijk was dit land te bezoeken. 
In Papoea-Nieuw-Guinea zijn 
heel weinig wegen en tot voor kort 
was het zeer moeilijk om ergens te 
komen. 
De laatste twee decennia echter is 
er een uitgebreid netwerk van vlieg-
routes ontstaan en nu is het moge-
lijk om bijna alle voor vogelaars 
interessante plekken te bezoeken. 
Het kostte wel enige moeite om de 
trip te organiseren, maar niet lang 
daarna zijn we op weg naar dit voor 
vele mensen totaal onbekende land. 
 
De kagoe, bijna uitgestorven 
Voordat we naar Papoea-Nieuw-
Guinea reizen, brengen we een klei-
ne week door op Nieuw-Caledonië 
een afgelegen eilandengroep in de 
het zuidwestelijk deel van de Stille 

Zuidzee ten oosten van Australië. 
In Nieuw-Caledonië is ons hoofd-
doel de bijna uitgestorven kagoe te 
vinden. De kagoe is een vogelsoort 
die het vermogen tot vliegen ver-
leerd heeft. Met behulp van Yves 
Letocart, die in het reservaat La Ri-
vière Bleue woont, vinden we met 
heel veel moeite de Kagoe, die we 
bovendien nog kunnen fotograferen 
ook. 
Van hieruit vliegen Vital en ik via 
Australië naar Port Moresby, de 
hoofdstad van Papoea-Nieuw-
Guinea, waar Gerald een Belgische 
vogelvriend van ons, ons staat op te 
wachten. 
Van de luchthaven rijden we per 
taxi naar een zeer dichtbij gelegen 
hotel, waar tot onze stomme verba-
zing de hotelmanager een Nederlan-
der blijkt te zijn. 
Van hem horen we dat Port Mores-
by uiterst onveilig is en hij advi-
seert ons absoluut niet ’s avonds de 
straat op te gaan, omdat de kans op 
een beroving zeer groot is. We 
brengen de avond dus door aan de 
bar van het hotel. 
De volgende ochtend gaan we naar 
het vliegveld. We moeten tamelijk 
lang wachten voordat het vliegtuig 
vertrekt en ik geef een man wat 
kleingeld om voor ons wat cola’s 
aan te laten rukken. Hij vertrekt met 
het geld en dat is het laatste wat we 
nog van de man vernemen. Dorstig 
stappen we in het vliegtuig. 

I n de loop der jaren heb ik al 
vele landen bezocht en regel-

matig wordt mij de vraag gesteld: 
“Wat was nou je mooiste reis?”.. 
Die vraag is heel moeilijk te beant-
woorden als je zoals ik al bijna ze-
ventig landen bezocht hebt. 
 
Ik heb alle continenten met uitzon-
dering van Antarctica al vele malen 
bezocht en ik heb daar prachtige 
natuurreizen gemaakt. Is het een 
van die landen in Afrika waar ik 
onvergetelijke safari’s heb gemaakt 
of is het is een land in Zuid-
Amerika, waar ik vooral de laatste 
jaren vaak het Amazoneregenwoud 
heb bezocht? 
Zijn het de Galápagoseilanden of is 
het een land in Azië zoals Vietnam, 
China of het dichtbevolkte India 
waar ik zelfs al vier keer geweest 
ben? Is het de Outback van Austra-
lië of wellicht Nieuw Zeeland? 
Het land wat dan meestal in me op-
komt, is toch Papoea-Nieuw-
Guinea, waarschijnlijk de meest 
exotische en avontuurlijke bestem-
ming die ik ooit bezocht heb. 
 
Nog lang niet alles is ontdekt 
Papoea-Nieuw-Guinea is een land 
in Oceanië dat het oostelijke ge-
deelte van het eiland Nieuw-Guinea 
beslaat. Het land grenst aan Irian 
Jaya (Indonesië) en ligt ten noorden 
van Australië. 
Nieuw-Guinea is het grootste tropi-
sche eiland (2300 km lang) en het 
op twee na grootste eiland op aarde 
en blijft tot op de dag van vandaag 
een van de ruigste en dunbevolkte 
gebieden op aarde. 
Er blijken nog steeds nieuwe ont-
dekkingen mogelijk te zijn op dit 
eiland, getuige de zeer recente sen-
sationele ontdekking van tientallen 
nieuwe diersoorten, waaronder en-
kele vogels, in de jungle van het 
Foja-gebergte in Irian Jaya, het In-
donesische gedeelte van Nieuw-

Papoea-Nieuw-Guinea 

Kagoe 

 

Wachtruimte op het vliegveld 
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geen erg fraaie exemplaren. 
Hoogtepunt van ons verblijf in Ki-
unga is onze boottocht op Fly River. 
Enorme krokodillen glijden het wa-
ter in als ze het geluid van onze bui-
tenboordmotor horen en vliegende 
honden met een vleugelwijdte van 
meer dan een meter vliegen regel-
matig boven de boot. 
Het is uitkijken geblazen voor onze 
gids met de vele drijvende boom-
stammen in de rivier, die soms bijna 
helemaal onder water liggen. Grote 
aantallen papegaaien, fruitduiven en 
reigers zien we en na een uurtje va-
ren zien we weer een nieuwe para-
dijsvogel, een twaalfdradige para-
dijsvogel, een vogel zo bizar en zo 
mooi dat woorden te kort schieten 
om hem te beschrijven. 
 
Alleen op de wereld 
Af en toe komen we mensen pedde-
lend in holle boomstammen tegen, 
maar als we de Fly River verlaten en 
in een wirwar van kreken en zijri-
viertjes de Elevara River opvaren, 
komen we niemand meer tegen en 
hebben het gevoel alleen op de we-
reld te zijn. Na twee uren varen be-
reiken we een open plek waar we 
aanleggen. Laarzen aan, je zelf goed 
insmeren tegen de muggen en dan 
trekken we het tropisch regenwoud 
in. We hoeven niet bang te zijn voor 

bloedzuigers, want door de abnor-
male droogte van het afgelopen jaar 
zijn er in geen velden of wegen 
bloedzuigers te bekennen. Samuel is 
hier al vaak geweest en heeft een 
aantal 'trails' in het dichte regen-
woud gemaakt, maar hij heeft zijn 
kapmes toch vaak nodig. De tocht is 
een kwelling. Het is verzengend heet 
en ik word ondanks de muggenspray 
lek gestoken door de muggen. Ik 
schep tot overmaat van ramp mijn 
laarzen onder en ontdek een slang 
pas op het allerlaatste moment. Orni-
thologisch is de tocht zeer succesvol, 
we zien een kroonduif, de grootste 
duif op aarde, de schitterende vlag-
staartijsvogel en enkele nieuwe para-
dijsvogels zoals Raggi’s paradijsvo-

gel en nog vele andere vogelsoorten. 
We brengen een paar angstige uren 
aan de Elevara River door, terwijl 
we op Samuel wachten die de boot 
ging halen, maar dit verhaal heb ik 
al eens eerder beschreven in een 
nieuwsbrief. 
Op de terugweg naar Kiunga zien 
we nog een Nieuw-Guinese tijger-
roerdomp en de indrukwekkende 
Nieuw-Guinese harpijarend. 
Onze volgende bestemming is Tabu-
bil. Samuel rijdt met een minibus 
met ons naar deze goudstad. 

De ene paradijsvogel na de andere 
We vliegen met een kleine Twin Ot-
ter naar het afgelegen Kiunga. Dit 
vlak bij de grens met Irian Jaya aan 
de machtige Fly River gelegen stad-
je is de toegangsbasis voor een van 
de grootste aaneengesloten gebieden 
met tropisch regenwoud op aarde.  
De al tamelijk op leeftijd zijnde 
Australische piloot praat honderduit 
met ons, terwijl we lange tijd boven 
het regenwoud met zijn talrijke me-
anderende rivieren vliegen. Na twee 
tussenlandingen landen we rond het 
middaguur op de grasbaan in een 
bloedheet Kiunga. Kiunga dankt zijn 
bestaan aan de nabij gelegen reus-
achtige Ok Tedi goudmijn. 
Een kleurrijk gezelschap van Pa-
poea's getooid met veren van para-
dijsvogels en kettingen van snavels 
van neushoornvogels begroet ons. 
Onze gids Samuel Kepuknai staat op 
blote voeten op ons te wachten. Hij 
brengt ons naar het Kiunga Guest 
House het enige 'hotel' in de verre 
omtrek. 
In de namiddag gaan we met Samu-
el de omgeving verkennen en we 
zien onze eerste paradijsvogels zo-
als de koningsparadijsvogel en de 
grote paradijsvogel. Vital en ik had-
den al wel eens eerder twee soorten 
paradijsvogels gezien in het noor-
den van Australië, maar dat waren 

Kroonduif            www.photo.zootrotters.nl         

Twin Otter 
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chiggerbeten. Chiggers zijn een 
soort mijten die toeslaan op plaatsen 
waar de kleding klemt, zoals rond de 
broeksriem. Het spul schijnt te hel-
pen, want hun gejammer wordt na 
verloop van tijd minder. 
De volgende dag vliegen we naar de 
centrale hooglanden van Papoea-
Nieuw-Guinea, waar we een gevaar-
lijk uitziende afdaling maken tussen 
twee bergtoppen, voordat we op het 
vliegveld van het stadje Tari landen. 
Hier staat een busje van de Ambua 
Lodge op ons te wachten. In vlie-
gende vaart verlaten we Tari en rij-
den door de vallei naar de Tari 
hooglanden. In de vallei is een 
enorm gat in de onverharde weg ge-
vallen, waar het busje onmogelijk 
doorheen kan rijden. Aan de andere 
kant van het gat staat echter een 
tweede busje al te wachten. 
Een kwestie van even wandelen en 
overstappen. 
 
Strijd met pijl en boog  
Onderweg komen we diverse dorpen 
tegen waar de Huli’s leven. De flam-
boyante Huli’s versieren zich met 
felle kleuren en met pruiken die uit 
mensenhaar bestaan. Deze exotische 
stam hanteert nog steeds de zeden en 
gebruiken van hun verre voorouders. 
Betalingen vinden plaats met halve 

Op dag twee van ons verblijf in Ta-
bubil worden Vital en Gerald onrus-
tig en ze beginnen zich overal te 
krabben. Rond het middaguur moe-
ten we zelfs onze vogeltocht staken 
omdat beide heren perse terug naar 
het stadje willen om een drogist te 
bezoeken. Ik word gek van hun ge-
jammer en vertel hun dat ik nergens 
last van heb en dat ze een stelletje 
aanstellers zijn. Maar er is niks aan 
te doen en we gaan naar de drogist, 
waar een flesje gekocht wordt tegen 

De weg naar deze stad vanaf Kiunga 
is de enige weg hier in de verre om-
trek en dient uiteraard voor transport 
vanaf de mijn naar de havenstad Ki-
unga. Het is een vrij lange tocht, 
waarbij we meerdere malen stoppen 
om de vele vogels te bekijken. De 
prachtige bergbeekvliegenvanger 
wordt hier aan onze lijst toegevoegd. 
 
Ajax-Sparta aan het andere eind 
van de wereld 
Tegen de avond bereiken we Tabu-
bil, een stadje speciaal gebouwd 
voor de nabije Ok Tedi goudmijn. 
We nemen onze intrek in een rede-
lijk comfortabel hotel. Die avond val 
ik bijna van mijn stoel af als ik via 
de satelliettelevisie de Nederlandse 
competitiewedstrijd Ajax – Sparta 
kan volgen. Je denkt in de “middle 
of nowhere” te zitten en dan dit! 
De volgende dagen brengen we door 
op de flanken van Mount Robinson 
niet ver van de goudmijn. 
Al vogelend horen we in de verte 
doffe explosies, als weer een stuk 
bergwand blootgelegd wordt door de 
mijnwerkers, op zoek naar goud. 
We krijgen een lange lijst aan vogels 
te zien zoals onder andere de prach-
tige bergpeltops, de zwarte bessen-
pikker, de geelkraagparadijsvogel en 
de roodbuikpitta. 

Ambua Lodge 

Tari Gap 
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benaderen, omdat ze dan erg agres-
sief kunnen worden en met hun op 
een mes gelijkende klauw zelfs do-
delijke verwondingen kunnen toe-
brengen. Andere prachtige waarne-
mingen hier zijn de fazantduif, de 
kleine geelsnavelijsvogel en de 
blauwmaskerpapegaaiamadine. Ook 
zien we hier enkele boomkangoe-
roes. 
Als we de laatste dag ergens stoppen 
in een buitenwijk van Port Moresby 
om een cola te kopen bij een winkel-
tje raakt de taxichauffeur in paniek, 
zo bang is hij voor een overval in 
deze buitenwijk. 
We verlaten dit woeste en exotische 
land, een van de laatste en mooiste 
paradijzen ter wereld en vliegen via 
Sydney terug naar Nederland. 
We hebben drieëntwintig soorten 
paradijsvogels gezien in Papoea-
Nieuw-Guinea en er blijven er nog 
meer dan genoeg over die we niet 
gezien hebben om hier nog eens te-
rug te keren, wie weet! 
 

 Jan Vermeulen 
Foto’s: Jan Vermeulen 

Andere paradijsvo-
gels die we hier zien 
zijn onder andere 
Prinses Stephanie’s 
astrapia, de kraagpa-
radijsvogel en de 
blauwe paradijsvo-
gel. Een andere 
waanzinnig mooie 
v o g e l  i s  d e 
bloedrugvliegenvan-
ger, die we van heel 
dichtbij kunnen be-
kijken. Veel geluk 
hebben we als we de 
schuwe kikkerbe-
kijsvogel te zien 
krijgen, een vogel 
die Joseph nog maar 
slechts drie keer eer-
dere gezien heeft. 
Minder geluk heb-
ben we met onze 
speurtocht naar Sal-
vadori’s eend, waar-
bij we urenlang te-
vergeefs langs een rivier wandelen 
op zoek naar deze zeldzame eend. 
Uiteraard bezoeken we een dorp van 
de Huli “wigmen”, waarbij voor de 
toeristen speciaal een show in elkaar 
is gestoken met veel rituele dansen. 
Eerlijk gezegd is zo’n toeristenshow 
niet aan mij besteed, hoewel de 
kleurrijke groenvleugelkonings-
parkiet die we hier zien, veel goed 
maakt. 
 
Voor sommige vogels blijft het op-
passen 
Per vliegtuig verlaten we de centrale 
hooglanden en vliegen terug naar de 
hoofdstad Port Moresby. 
Van hieruit brengen we nog twee 
dagen door op het ca. 50 km afstand 
gelegen Varirata National Park. 
We rijden per taxi naar het reservaat 
en brengen daar onze tijd door op de 
verschillende paden die in het tro-
pisch regenwoud zijn gekapt. Onze 
meest opvallende waarneming hier 
is een dwergkasuaris, een grote 
schuwe loopvogel, in de verte ver-
want aan de struisvogel. Het is niet 
verstandig deze fruiteter te dicht te 

varkens en wanneer het om bezit 
gaat, wordt vaak een bloedige strijd 
uitgevochten. Pijl en boog zijn de 
belangrijkste wapens van de strijd-
beluste Huli’s. Twee jaar geleden 
heeft er na de lokale verkiezingen 
nog een bloedige strijd plaatsgevon-
den in de Tari Vallei, waarbij tiental-
len doden zijn gevallen. Maanden-
lang was de Ambua Lodge per auto 
onbereikbaar en moesten de weinige 
toeristen die het toch aandurfden 
vanaf het vliegveld per helikopter 
naar de lodge worden gebracht. 
In de late namiddag arriveren we bij 
de Ambua Lodge, een op 2100m 
hoogte gelegen vrij luxueuze lodge. 
We nemen onze intrek in een ronde 
bungalow en van daaruit hebben we 
een prachtig uitzicht over de tropi-
sche wouden en de omliggende ber-
gen. Als we ’s avonds naar het res-
taurant van de lodge wandelen, vlie-
gen de Archbolds nachtzwaluwen 
boven ons hoofd. 
Een ernstige tegenslag ondervinden 
we die avond als blijkt dat in de bar 
geen bier te krijgen is. 
De Huli’s hebben de afgelopen tijd 
zo vaak de lodge overvallen en alle 
flessen bier meegenomen, dat het 
management niets anders restte dan 
de verkoop van bier maar te staken. 
Wijn is nog wel te krijgen, omdat de 
Huli’s dit zuurtjeswater vinden en 
het niet lusten! Een schrale troost 
voor ons. 
Onze dagen in de centrale hooglan-
den brengen we door in het gezel-
schap van Joseph een lokale gids. 
Joseph is een oerlelijke vent met een 
goed karakter. Hij kent elke vogel 
hier en samen verkennen we dage-
lijks de “Tari Gap”, een magnifiek 
gebied vol met watervallen, rodo-
dendrons, bamboe, orchideeën en 
met lianen overwoekerde bomen. De 
wandelingen in de omgeving van de 
lodge leveren maar liefst 13 soorten 
paradijsvogels op waaronder fabel-
achtig mooie vogels zoals de wim-
peldrager (Engelse naam “King-of-
Saxony Bird-of-Paradise), die waar-
schijnlijk met de quetzal van Costa 
Rica de mooiste vogel ter wereld is. 

 

De Huli “wigmen” 
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Werkdag zaterdag  25 februari 2006 
 

Foto’s: Wim Dumont 

revival zijn begonnen: dus waarom 
niet op de Strijbeekse heide?  
 
Barre omstandigheden 
Onder barre omstandigheden, enke-
le graden onder nul en een straffe 
noordenwind, was zowat de gehele 
Mark en Leij-werkploeg (20 perso-
nen) present om onder leiding van 
Cees Akkermans, de opzichter van 
Natuurmonumenten, de palen en 
prikkeldraad te verwijderen en op 
de juiste plaats te vervangen door 
nieuwe. Tegelijkertijd werd een 
poeltje vrijgezet van opschietende 
struiken en werd een stuk heg te-
ruggesnoeid. Het ziet er keurig uit 

en Cees toonde zich bijzonder inge-
nomen met het bereikte resultaat. 
 
Erwtensoep en stokbrood 
Zonder erwtensoep en stokbrood is 
een werkdag ondenkbaar dus ook 
nu werd daar mee afgesloten. Deze 
keer in de luwte van de schuur van 
Elly en Wim Cornelissen waar nog 
gezellig werd nagekeuveld. 
 

Frank Degenaar 
 
Op deze en volgende pagina enkele 
foto’s van de laatste werkdagen van 
dit seizoen. 

D e laatste werkdag van het 
seizoen 2005/2006 vond 

plaats bij de Strijbeekse Heide.  
 
Ruigtestroken 
Van een groot weiland dat beheerd 
gaat worden door Natuurmonumen-
ten werden de prikkeldraadrasters 
zodanig verplaatst dat brede ruig-
testroken vrijgekomen zijn. Afplag-
gen van de verkregen stroken zal 
weer wat heide opleveren. Ideale 
plaatsen voor patrijzen en rood-
borsttapuiten. Misschien zelfs wel 
voor geelgorzen die in het Chaamse 
gebied geheel zijn verdwenen maar 
in de omringende kernen aan een 

Wpps!///!

...en ná het vrijzetten 

Ruigtestrook 

Vóór... 

Laatste werkdag seizoen 2005  -  2006 
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Na de laatste werkdag in 2005, 
(zaterdag 3 december)  
traditiegetrouw naar  

Bellevue voor  erwtensoep,  
pasteitje en ….. 

 
Foto’s: Guus Degenaar 



303030   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   
Mfouf

!

N og even en het voorjaar 
barst weer in alle hevigheid 

los. En op 1 mei is het de Dag van 
de Arbeid, een dag dat velen vrij 
zijn, maar als je een tuin bezit toch 
veelal aan de arbeid bent. Op de 
Dag van de Arbeid staan de meik-
lokjes centraal. Het meiklokje, met 
zijn geurende bloemen, was bij 
onze voorouders het zinnebeeld 
van aardse schoonheid en werd 
aan de lentegodin gewijd. Het staat 
misschien beter bekend onder de 
naam Lelietje-der-dalen.  
 
Vaste grasachtige plant 
Het Lelietje-der-dalen (convallaria 
majalis (majalis betekent “van de 
mei”)) is een tien tot dertig cm hoge 
vaste grasachtige plant die in heel 
Europa groeit, meestal in onder-
hout. Tuiniers vermeerderen de 
plant door deling van de wortelstok 
in kleine stukjes. Elke stengel ont-
wikkelt jaarlijks slechts twee tame-
lijk brede, ovale, spitse, lichtgroene 
bladeren en een bladerloze bloeis-
tengel met talrijke witte, knikkende 
bloemen, die allen naar één zijde 

Jaarlijks zijn er veertig tot zestig 
oproepen bij het Antigifcentrum in 
verband met Lelietje-der-dalen. 
Veelal gaat het om kinderen van 
twee tot vier jaar, die op bloemsten-
gels of bladeren knabbelden, vaas-
water dronken of een besje opaten. 
Alle delen van de plant (bloemen, 
bladeren, stengels, bessen) zijn gif-
tig, zelfs het water waarin het boe-
ket heeft gestaan. Bij inname van 
grote hoeveelheden bestaat er ge-
vaar voor vergiftiging. De belang-
rijkste symptomen zijn spijsverte-
ringsstoornissen (mondirritatie, 
buikpijn, misselijkheid, braken, di-
arree). Vervolgens treden er hart-
stoornissen op (vertraging van de 
hartslag en ritmestoornissen). Een 
zware intoxicatie kan de dood ver-
oorzaken door een hartstilstand. 
Soms is er sprake van slaperigheid, 
duizeligheid, stuipen, beven en een 
verhoogd urinevolume. Een vergif-
tiging door Lelietjes-der-dalen kan 
ernstig zijn en vereist dan ook vaak 
een maagspoeling en hartbewaking. 
 
Sinds mensenheugenis 
De 1 mei-traditie bestaat eigenlijk 
al sinds mensenheugenis. In de 

hangen. Het bloeit van april tot juni. 
De witte bloempjes bestaan uit drie 
kelk- en kroonbladeren die ver-
groeid zijn tot een klokvormige, 
korte, zes-slippige buis. Vanaf juli 
tot oktober moeten de bloemen 
plaatsruimen voor scharlakenrode, 
ronde bessen die korreltjes bevat-
ten. 
De benaming Meiblommeke is te-
recht! Bijna geen enkele andere 
voorjaarsbloem houdt zich zo 
angstvallig nauwgezet aan een be-
paalde bloeitijd als nu juist het Le-
lietje-der-dalen.  
 
Zeer giftig 
Hoe onschuldig en lieflijk dit plant-
je er ook uitziet, er moet wel reke-
ning mee gehouden worden dat zo-
wel de bloemen als de bladeren van 
dit plantje zeer giftig zijn. Let voor-
al op met kinderen. De toxiciteit 
komt doordat de plant een twintig-
tal verschillende hartglycosiden be-
vat die een uitwerking hebben op de 
hartspier en de bloedsomloop, ver-
gelijkbaar met die van gewoon vin-
gerhoedskruid (Digitalis purpurea). 

Cultuur - Natuur 
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Oudheid kozen zeevaarders op die 
dag weer het ruime sop. Bij de Kel-
ten viel ze samen met het begin van 
de eerste jaarhelft. In de Middeleeu-
wen luidde ze het begin in van de 
verlovingsmaand, terwijl in de Re-
naissance de plant werd geschonken 
als geluksbrenger. Het feest van de 
arbeid werd ingevoerd eind 19de 
eeuw, maar pas sinds de jaren 70 
wordt het Lelietje-der-dalen er 
(commercieel) mee geassocieerd. 
De bloemen van het Lelietje-van-
dalen worden gebruikt in bruids-
boeketten of een Biedermeier. In tal 
van parfums en eau-de-toilettes is 
de specifieke zoete geur verwerkt. 
Een veldje ervan in de tuin geeft 
een al even opvallende geur. In zon 
of halfschaduw groeit de plant op 
bijna alle gronden. Het is een ideale 
bodembedekkende plant onder 
struiken. Ook andere vaste planten, 
bolgewassen en struiken kunnen 
ermee worden gecombineerd. In 
Parijs is 1 mei de dag van het Lelie-
tje-der-dalen. 
Ook nu nog wordt een tuiltje Lelie-
tjes-der-dalen op 1 mei geschonken 
aan menig geliefde. Dit is waar-
schijnlijk nog een restant van een 
oud Germaans gebruik. Het 
meiklokje zou volgens de Germa-
nen gewijd geweest zijn aan Ostara, 
de godin van de aanstaande lente en 
het opkomende licht. Ostara, de zus 

van de god Donar/Thor (de god van 
de donder), kondigde in die tijd de 
lente aan. Om haar te eren brandden 
de Germanen vreugdevuren. Haar 
vereerders gooiden meiklokjes in 
het vuur omdat ze geloofden in haar 
goddelijke waardigheid en uiting 
wilden geven aan hun respect. Bij 
de opkomst van het christendom 
was het uit met de carrière van 
Ostara. Zij ruimde de plaats voor 
Maria. De Lelietjes-der-dalen staan 
van dan af mooi te wezen aan de 
voeten van Maria-beelden. 
 
Mythologie  
Dat één enkele bloem in de mytho-

logie op zoveel ver-
schillende manieren 
kan terugkomen is 
ongelooflijk. Het 
Lelietje-der-dalen 
zou gemaakt zijn 
uit de tranen van 
Eva, toen ze uit de 
Hof van Eden werd 
verbannen. Volgens 
een Ierse overleve-
ring echter vormt 
het lelietje-van-
dalen een trap 
waarover elfen kun-
nen klimmen om de 
riethalmen te kun-
nen bereiken, waar-
van ze hun wiegjes 

 

vlechten. Daarbij wordt gezegd dat 
St. Leonard gewond werd in een 
gevecht met een draak en dat er 
kleine lelietjes groeiden op de plek 
waar zijn bloed gevallen was. 
Een andere legende verhaalt over 
het eerste Lelietje-der-dalen dat van 
een nachtegaal hield, maar omdat 
ze zo verlegen was, verborg ze zich 
in het lange gras om naar zijn lied 
te kunnen luisteren. De nachtegaal 
werd eenzaam en zei uiteindelijk 
dat hij niet meer zou zingen tenzij 
het lelietje-van-dalen in mei elke 
dag zou bloeien zodat iedereen het 
kon zien. Als het maanlicht nu op 
de prachtige witte klokjes valt, 
zingt de nachtegaal op zijn mooist 
en klinkt het antwoord van haar 
zachte belletjes in de stilte... 
 
Zomersproeten voorkomen 
Lelietjes-der-dalen waren door hun 
mooie, hangende, witte klokvormi-
ge bloempjes erg in trek als schoon-
heidsmiddel. Jonge Lelietjes-der-
dalen, voor zonsopgang geplukt, en 
aan het gezicht gewreven, hadden 
de eigenschap zomersproeten te 
voorkomen. Kleine zomersproetjes 
heten trouwens in het Zwabisch: 
‘Maienblümlein’ (‘Meibloempjes’). 
Een vers van de Duitse dichter Lud-
wig Uhland (1787 – 1862) herinnert 
hier trouwens nog aan:  
 
“Mit dem Tau der Maienglocken 
Wäscht die Jungfrau ihr Gesicht, 
Badet sie die goldnen Locken.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sjoerd Borst 
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Mark & Leij Nieuwsbrief 

sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861AA  Chaam 

In deze nieuwsbrief: NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 
 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 

 
 
 
 
 

• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 
cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 
gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de 
ruimste betekenis. 

• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit ge-
bied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed. 

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

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

Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Bankrekening 10.46.68.296, Rabobank Chaam, ten name van  
Natuurvereniging Mark en Leij. 
Website:  www.markenleij.nl             Email: info@markenleij.nl  
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