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D e gemeente Baarle-Nassau is door de Stichting Entente Florale Neder-
land genomineerd voor deze competitie in de categorie tot 15.000 in-

woners. Samen met vier andere dorpen, te weten Gemert, Haren, Wester-
bork (Drenthe) en Burgum (Friesland) gaat zij op jacht naar de titel 
“Groenste dorp van Nederland” 2006. In oktober maakt minister Veerman 
de winnaar bekend. 
 
Entente Florale 
De stichting Entente Florale Nederland organiseert jaarlijks een nationale 
groencompetitie voor steden en dorpen. De doelstelling daarvan is om overhe-
den, bedrijfsleven en burger te doordringen van het grote belang van goede 
groenvoorzieningen.  
De Groene Stad gedachte is de leidraad voor het beleid van Entente Florale. 
Aandachtsvelden hierbij zijn dat groen goed is voor de gezondheid van men-
sen, groen helpt ontstressen, groen is goed voor de waarde van het huis, groen 
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Baarle-Nassau  
genomineerd voor  

Nationale Groencompetitie 

Natuuragenda 
 
 
 

juni 
13, di  21.00  Nachtzwaluwen (exc.) 
                      Vertrek Riels Hoefke 
24, za 13.00  Wandelen (wv).  
25, zo   9.30  Jaarlijkse fietsdag 
                      (Aanmelden t/m 22 juni, 
                      introducés toegestaan) 
juli 
9,   zo    9.30   Dagtocht Strabrechtse 
                        Hei. Werkgroep vlinders 
                        Vertrek Loswal Baarle  
29, za  13.00   Wandelen (wv) 
30, zo    9.30   Wandelen Vogelwerk-
                        groep 
augustus 
13, zo    9.30   Wandelen Baarle 
27, zo    9.30   Wandelen vogelwerk-
                        groep 
september 
2,   za  13.00   Wandelen (wv) 
3,   zo    9.30   Wandelen Chaam 
10, zo    9.30   Wandelen Baarle 
24, zo    9.30   Wandelen vogelwerk-
                        groep 
30, za  13.00   Wandelen (wv) 
30, za    9.00   Werkdag natuur 
oktober 
1,   zo    9.30   Wandelen Chaam 
8,   zo    9.30   Wandelen Baarle 
27, zo  20.00   Jaarvergadering.  

(Niet-leden welkom na 21.00 u.) 
28, za    9.00   Werkdag natuur 
29, zo    9.30   Wandelen vogelwerk-
                        groep 
 
 

(wv) Werkgroep Vlinders. Vertrek Markt-
plein Chaam. 

ZomerZomer  

Nassaulaan in Baarle-Nassau 
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een tocht-met-uitleg 
van drie uur door de 
omgeving. 
 
Juryrapportage 
De gemeente heeft 
zowel de juryrap-
portage als de jury-
dag samen met ver-
schillende partijen 
vormgegeven. Na-
tuurvereniging Mark 
en Leij heeft hierin 
ook een belangrijk 
aandeel  gehad, 
evenals bijvoorbeeld 
Heemkundekr ing 
Amalia van Solms, 
de ZLTO, Staats-
bosbeheer en ande-
ren. Johan Schaer-
laeckens en Antoon 
van Tuijl zijn ook 
op de dag zelf aan-
wezig om de presen-
taties te verzorgen. 
 
Coulisselandschap 
De kracht van de 
gemeente, die haar 
zeker de mogelijk-
heid om te winnen 
geeft, ligt vooral in de variatie van 
het landschap. De hoogteverschil-
len, het coulisselandschap gecombi-
neerd met de weidsheid van heide-
landschap, de schraallanden, de 
bloemrijke hooi- en rietlanden, de 
strakke lanenstructuren, de intieme 
kleinschaligheid in het westelijk 

deel van de gemeen-
te, zijn voorbeelden 
van de enorme diver-
siteit. 
Daarnaast zijn er ui-
teraard de grote pro-
jecten zoals de na-
t u u ro n t wi k k e l i n g 
door hermeandering 
van de Schouwloop, 
het herstel van het 
Eendegoorven, de 
erfbeplantingsprojec-
ten, de aanleg van 
ecologische verbin-

dingszones en het behoud en ver-
sterken van de cultuur historische 
zandpaden. 
En uiteraard alle andere projecten 
die in ons schitterende Merkskedal 
al zijn gerealiseerd en die in de toe-
komst nog op stapel staan. Voor 
zover bekend scoort Baarle het 
hoogst in het aantal poelen die sinds 
het poelensbestek in 1992 zijn aan-
gelegd. 
 
Niet zomaar genomineerd 
Kortom, Baarle-Nassau is niet zo-
maar genomineerd, maar we maken 
een goede kans een mooie prijs bin-
nen te slepen. 
In oktober zullen we het weten. 
 

Annely Peskens  
communicatie gemeente  

Baarle-Nassau 
Foto’s: Gemeente Baarle Nassau  

dat op de juiste manier is aangelegd 
en onderhouden is veilig en vermin-
dert vandalisme, goede groenvoor-
zieningen zijn een belangrijk toeris-
tisch aspect. Kortom groen moet 
niet worden gezien als kostenpost, 
maar groen levert wel degelijk op.  

Tienkoppige jury 
In juni komt een tienkoppige jury 
naar Baarle-Nassau om met eigen 
ogen te bekijken wat de gemeente 
allemaal te bieden heeft. 
Vòòr die tijd heeft de gemeente al 
een uitgebreide rapportage naar de 
jury gestuurd om het gemeentelijk 
groenbeleid uit te dragen. 
Enkele belangrijk onderdelen die 
het uiteindelijke rapportcijfer voor 
de gemeente bepalen zijn:  
 

de inhoud en kwaliteit van vi-
sie en beleid 
ontwerp en beheer groen bin-
nen de bebouwde kom 
natuur en landschap 
structurele milieumaatregelen 
en educatie 
participatie 
recreatie en toerisme 

De jury-dag begint met ‘n een-uur 
durende presentatie en aansluitend 

 

 

 
 
 

...In juni komt een tienkoppige 
jury naar Baarle-Nassau om 

met eigen ogen te bekijken wat 
de gemeente allemaal te bie-

den heeft... 
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bantse Delta, Staatsbosbeheer, 
Aminal, de Vlaamse Landmaat-
schappij, de landinrichtingscom-
missie Baarle-Nassau en de Dienst 
Landelijk Gebied zaten, de bestaan-
de inrichtingsschets uitgewerkt in 
een definitief inrichtingsplan. Dit 
laatste plan gaat nu omgezet wor-
den in een bestek. Hier heeft Arca-
dis een opdracht voor gekregen. 
Het meest spectaculaire inrichtings-
aspect betreft het herstel van vier 
vennen en twee poelen op de Cas-
telreesche Heide. De Castelreesche 
heide zal bovendien verschraald 
worden om het natuurdoel droog en 
vochtig heischraal grasland en hei-
de te realiseren. De hele afwatering 
via de Vischvenseloop zal worden 
geblokkeerd. 
Bij het veldonderzoek is een oude 
meander van de Mark ontdekt wel-
ke zal worden hersteld. In het beek-

dal zal het kleinschalige cultuur-
landschap worden hersteld.onder 
meer door het aanbrengen van be-
planting op oude perceelsgrenzen. 
Het waterschap start een pilot in het 
Merkske zelf. Daar waar aan weers-
zijden sprake is van Nederlands 
grondgebied zullen van zandige 
percelen de taluds worden kaal ge-
zet. Hierdoor vreet de beek bij 
hoogwaterafvoeren een deel van het 
terrein op. Dit zand zal zich over de 
stroomafwaartse delen verspreiden. 
Op de plaatsen waar de beek zich 
invreet ontstaan dan stroomkuilen. 
 
De foto op deze pagina van het 
reeds  gerealiseerde Eendegoorven 
geeft een indruk van hoe de vier te 
herstellen vennen er in de toekomst 
uit komen te zien. 
 
De landinrichtingscommissie streeft 

er naar om het project 
in de winter van 2006-
2007 uit te gaan voe-
ren. Hierbij is het wel 
van belang dat vergun-
ningen tijdig worden 
verleend. Met name de 
ontgrondingsvergun-
ning kent een lange 
doorlooptijd.  
 
Ontsnipperingsmaat-
regelen Castelreesche 
Heide 
Een groot deel van de 
EHS in de Castelree-
sche Heide wordt vrij 
geruild.  
Samen met de be-
staande bossen (deels 
particulier eigendom), 
de gronden die al in 
beheer zijn van Staats-
bosbeheer en de bos- 
en natuurgebieden in 

N u er in de cluster Castelré bij 
de bezwarenbehandeling van 

het plan van toedeling nog 1 be-
zwaar niet is opgelost, heeft de 
landinrichtingscommissie besloten 
om vooruitlopend op de verdere 
toedelingsprocedure te starten met 
het opstellen van een inrichtings-
bestek. Het bestek zal de complete 
inrichting bevatten voor de agrari-
sche kavels en voor de natuurin-
richting in het beekdal van het 
Merkske en op de Castelreesche 
heide. Het gebied heeft een opper-
vlakte van ongeveer 800 hectare. 
Hiervan is 325 hectare bestemd 
voor natuurontwikkeling. De eind-
beheerder wordt het Staatsbosbe-
heer. 
 
Vanaf januari dit jaar heeft een 
werkgroep waarin de provincie 
Noord-Brabant, waterschap Bra-

Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau 
start met inrichtingsplan Castelré 

Luchtfoto van het Eendegoorven                                           Foto: Dienst Landelijk Gebied 
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Natuurontwikkeling Schouwloop 
Uitgevoerd in 2000 in samenwer-
king met Waterschap en Staatsbos-
beheer. Het werk betrof de herme-
andering van de Schouwloop ( 1500 
m1) en de inrichting van ca. vijftien 
hectare ecologische hoofdstructuur 
met natuurdoelen dotterbloemhooi-
land en bloemrijk grasland. 
 
Vistrap in het Merkske 
Uitgevoerd in 2002 in samenwer-
king met Waterschap. Het doel van 
dit werk was om een bestaande 
stuw vispasseerbaar te maken, zo-
dat de vissen verder stroomop-
waarts kunnen zwemmen om zich 
voort te planten.  

Landschapselementen K en N. 
Uitgevoerd in 2001/2002 Het land-
schapselement K ligt langs de Hal-
dijk te Castelré in het dal van het 
Merkske met een oppervlakte van 
ruim twee ha. Het was een landbou-
wenclave tussen enkele bossen. Het 
terrein is verschraald met als doel 
een heischrale vegetatie te laten 
ontwikkelen. Het landschapsele-
ment N ligt aan de rand van de Sin-
gelheide met een oppervlakte van 
3,2 ha, het is een ecologische ver-
bindingsschakel tussen enkele be-
staande bossen, het is een schakel 
tussen het stroomgebied van het 
Merkske en dat van de Poolse Hei-
ning. Er is een poel gegraven en er 
zijn hagen aangeplant.  
 
Inrichting de Maaien 
Op een terrein van ca. zeven hecta-
re langs de Strijbeeksebeek bevindt 
zich een bron waar vanwege de 

Baarle-Nassau is ca. vijftien km 
wegbeplanting aangelegd. In het-
zelfde bestek is ook ca. vijftien km 
ondergroei aangebracht. De wegbe-
planting heeft tot doel gehad om de 
landschappelijke structuur te ver-
sterken. De ondergroei versterkt de 
ecologische infrastructuur voor 
kleine dieren.  
 
Natuurontwikkeling Bleeke Heide 
Dit project is uitgevoerd in 1999 en 
2000. Het project Bleeke Heide 
heeft een oppervlakte van ruim 
veertig ha. Het is behalve een wei-
devogelgebied ook een van de 
brongebieden voor de Chaamse 
beek. Hierin zijn drie oude vennen 
met plasdrasoevers hersteld. Er zijn 
tevens drie nieuwe poelen gegra-
ven. 
 
Natuurontwikkeling in “het 
Broek” 
“Het Broek” ligt tussen Ulvenhout 
en Chaam en grenst aan het land-
goed Valkenberg. In totaal beslaat 
dit gebied ongeveer zeventig hecta-
re. Het gebied maakt deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur. 
In “Het Broek” zijn in 1992 poelen 
gegraven om de amfibieën en libel-
len meer kansen te geven. Ook zijn 
toen de eerste houtwallen aange-
legd. In de daaropvolgende zes jaar 
heeft dit gebied langzaam maar ze-
ker zijn huidige vorm gekregen. De 
Laagheiveltse Beek kronkelt nu 
weer door het gebied. De oevers 
van deze beek zijn afgegraven zo-
dat er een plas-dras situatie is ont-
staan. Hier kunnen zich moerasve-
getaties ontwikkelen. De oevers van 
de Broeksche Beek zijn plaatselijk 
afgegraven, zodat ook hier een 
langzame overgang van water naar 
land is ontstaan. Daarnaast zijn er 
paaiplaatsen voor de vissen aange-
legd. De oude vuilstort is omge-
vormd tot een uitkijkheuvel. Vanaf 
deze uitkijkheuvel kunnen natuur-
liefhebbers het gebied overzien.    

het aansluitende Belgische deel 
vormt zich een aanééngesloten ge-
bied dat omgevormd kan worden 
tot één complex van bossen, schrale 
heiden en vennen. De Hoogstraten-
se Baan vormt echter een belangrij-
ke doorsnijding van deze natuur-
eenheid.  
Om de aanrijkans te verminderen 
zouden er faunavoorzieningen aan-
gelegd moeten worden. Omdat de 
doelsoorten (amfibieën, (kleine) 
zoogdieren) ook langs watergangen 
migreren zijn de kruisingen van de 
huidige waterlopen (Heimaasloop 
en Visvense loop) geschikte loca-
ties voor de aanleg van een fauna-
voorziening. 
Omdat uitvoeren van de ontsnippe-
ringsmaatregelen geen onderdeel 
uitmaken van het landinrichtings-
plan heeft de landinrichtingscom-
missie het initiatief genomen om 
deze voorzieningen via het spoor 
van de Reconstructie te laten reali-
seren. 
 
Reeds uitgevoerde projecten op 
het gebied van natuur en land-
schapsontwikkeling in de landin-
richting “Baarle-Nassau” (w.o. 
Chaam en Ulicoten) 
 
Poelenbestek 
Dit bestek is uitgevoerd in 
1992/1993. In de landinrichting 
Baarle–Nassau zijn vijftig amfibie-
poelen gegraven en struwelen aan-
gelegd met name in de Withagen, 
het stroomdal van het Merkske en 
het stroomgebied van de Chaamse 
beken. Hiermee werd de snelle ach-
teruitgang van de amfibieënstand 
tot staan gebracht en is er een eerste 
aanzet gegeven voor de ontwikke-
ling van het juiste biotoop. Bij de 
Kerkdreef in Chaam zijn twee poe-
len gegraven waar ook zwaluwen 
ten behoeve van nestmateriaal te-
recht kunnen. 
 
Beplanting Baarleseweg en 1e be-
planingsbestek 
Deze werken zijn uitgevoerd tussen 
1993 en 1996. In de landinrichting 

Vistrap in het Merkske 
Foto: Dienst Landelijk Gebied 
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basis overeenkomsten af te slui-
ten op het gebied van weidevogel 
beheer. Voor 2006 is op ruim ze-
ventien hectare een overeenkomst 
gesloten. 

Erfbeplantingen 
Vanaf de start in 1992 zijn er ca. 
170 erfbeplantingen uitgevoerd. Dit 
is inclusief de erfbeplantingen die 
in het seizoen 2001 zijn uitgevoerd 
samen met de gemeente Alphen–
Chaam in de akte “Samen voor 
Groen“. 

 
Dienst Landelijk Gebied 

J e zou het niet zeggen, maar in 
april 2007 bestaat onze vereni-

ging al weer 10 jaar. Het is nog te 
vroeg om nu al te zeggen wat we in 
dat jubileumjaar zullen gaan doen, 
maar toch is de in het leven geroe-
pen jubileumcommissie al een eer-
ste keer bij elkaar geweest. In een 
van de komende nieuwsbrieven zal 
ik ongetwijfeld nog eens terugkij-
ken op de voorgaande jaren. 
  
Wat hebben we bereikt in die perio-
de en hoe het in de natuur in ons 
werkgebied is vergaan. Op dit mo-
ment is vooruit kijken echter be-
langrijker dan terugblikken.  
De landinrichting Baarle-Nassau/
Chaam is in een beslissende fase 
aangeland. De bezwarenafhandeling 
loopt voorspoedig en de commissie 
hoopt aan het einde van 2006 alle 
reclamanten te hebben opgeroepen. 
Begin 2007 zullen de niet opgeloste 
bezwaren worden voorgelegd aan 
de rechter-commissaris en de recht-
bank. In het gebied van Casteré zijn 
op één na alle bezwaren opgelost. 
Dit is voor de commissie aanleiding 
om de inrichting van dit gebied, in-
clusief ’t Merkske, via een plan van 
tijdelijk gebruik ter hand te nemen. 
Als alle voorbereidingen vlot kun-
nen worden afgewerkt zal nog in de 
winter van 2006-2007 met de in-
richting van dit gebied worden be-
gonnen. Er zal veel gebeuren in dit 
prachtige gebied. Voor de buiten-
staander zullen de werkzaamheden 
wellicht niet natuurvriendelijk over-
komen, maar ik garandeer onze le-
den dat ’t Merkske, nog meer dan 
nu al het geval is, een juweeltje zal 
worden. Zodra de werkzaamheden 
zijn afgerond zullen we op een zon-
dagse wandeling zeker het resultaat 
gaan aanschouwen. 
 

Will Woestenberg 

Van de  
voorzitter 

kweldruk altijd water tot boven het 
maaiveld omhoog komt (artesisch 
water). In 2002 is dit fenomeen na-
der geaccentueerd door het graven 
van plasdras oevers langs de bron. 
 
Aanleg fietspaden 
Uitgevoerd in 2002/2003. Het be-
treft de aanleg van ruim 6,5 km ver-
harde fietspaden. Tezamen met een 
aantal rustige plattelandswegen vor-
men zij een fietsroute welke aan-
sluit op bestaande routes.. In dit be-
stek is tevens een markante boom 
geplant (Krimlinde, Tilia euchlora) 
bij een picknickvoorziening op de 
kruising Baarleseweg/Franse Baan  
 
Herstel Eendegoorven 
Uitgevoerd in 2002/2003 samen 
met de Vlaamse Landmaatschappij 
Het Eendegoorven met omgeving 
ca. zeven hectare in Nederland en 
achttien hectare in Vlaanderen is 
brongebied voor het Merkske. Het 
eertijds gedempte ven is in zijn ou-
de luister hersteld en de aanliggen-
de gronden zijn vernat zodat er voor 
amfibieën en watervogels een zeer 
geschikt biotoop is ontstaan.  
 
Landschapselement B te Chaam 
Uitgevoerd in 2003. Het land-
schapselement van ca. een hectare 
ligt aan de Oude Bredasebaan te 
Chaam schuin tegenover de Bleeke 
Heide. Een in de noordoosthoek ge-
legen deel van de kavel is afgegra-
ven zodat hier permanent water 
blijft staan. Verder is er een strook 
van 180 m. bij 4 m. ingeplant met 
bosplantsoen. 
 
Agrarisch natuurbeheer Bleeke 
Heide 
Dit project is gestart in 2005 en 
loopt door tot de kavelovergang. 
Het is een Reconstructieproject, ge-
initieerd door de Landinrichtings-
commissie, die ook met de uitvoe-
ring is belast. In een gebied van ca. 
vijftig hectare gelegen ten zuiden 
van het natuurontwikkelingsproject 
Bleeke Heide bestaat voor agrariërs 
de mogelijkheid om op vrijwillige 

Bleeke heide in de avonduren 

Samenstelling van de landinrich-
tingscommissie “Baarle Nassau” 

 
 
 
 

Voorzitter: 
J.P.M.M. Hendrikx (burgemeester 
Baarle Nassau). 
Leden namens  landbouw: 
L.J. Hendrickx (tevens vice-
voorzitter), A.C. Graumans, A.C.J.
M. van der Steen en K.F.M. van der 
Vloet. 
Lid namens natuur en landschap: 
J.A.M. Schaerlaeckens en W.P.M. 
Woestenberg. 
Lid namens de waterschappen:  
J.G. Coppens. 
Secretaris: A.A.M. Groenewegen 
Adviserende leden:  
namens gemeente Alphen-Chaam: 
J. Vriezekolk, namens gemeente 
Baarle-Nassau: J. F. M. Huijben en 
namens provincie Noord-Brabant: 
A.G.J. Murray 
Overige adviseurs:  
Kadaster Landinrichting Eindho-
ven: D. Leering, Dienst Landelijk 
Gebied: A.A.M. Groenewegen, J.C.
J. van Wijgerden, en Mw. B. Zoete 
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Is jacobskruiskruid echt giftig?  
Ja, de plant is zeker giftig. De stof-
fen die de giftigheid veroorzaken 
zijn pyrrolizidine alkaloïden. Het 
gif grijpt vooral aan op de lever, 
maar ook in mindere mate op de 
nieren en longen. Als dieren jacobs-
kruiskruid binnenkrijgen, worden 
de gifstoffen uit het bloed gehaald 
en in de lever opgeslagen. De lever 
kan het gif niet afbreken en daarom 
hoopt het op. Hierdoor kan herhaal-
de opname van weinig van de gif-
stoffen (1-2 % jacobskruiskruid in 
het voedsel) uiteindelijk tot de dood 
leiden. Daarnaast neemt de kans op 
ernstige leverbeschadiging en lever-
kanker toe. Als een paard tussen 50 
en 200 gram gedroogd jacobskruis-
kruid per kilo lichaamsgewicht bin-
nenkrijgt is dat dodelijk. De gifstof-
fen blijven ook in gedroogde vorm 
onverminderd werkzaam. Jacobs-
kruiskruid is in hooi extra gevaar-
lijk omdat de dieren het niet meer 
herkennen en het dus gewoon eten. 
In verse vorm laten ze de plant 
staan. Jacobskruiskruid is ook giftig 
voor rundvee, maar in agrarisch ge-
bruikt grasland waar een gesloten 
grasmat aanwezig is komt de plant 
niet of nauwelijks voor. Schapen en 
geiten zijn veel minder gevoelig 
voor het gif.  
 
Hoe verspreidt de plant zich? 
Een Jacobskruiskruidplant kan tus-
sen 50.000 en 200.000 zaden pro-
duceren. De plant bloeit in juli en 
augustus, en de zaadverspreiding 
vindt vooral in augustus plaats. Op 
plekken waar gemaaid is kan de 
plant opnieuw tot bloei komen en 
dan ook in september nog zaad dra-
gen. Het zaad wordt vooral (60%) 
door de wind verspreid. De pluizen 
waaraan de zaden hangen zie je 
soms honderden meters door de 
wind meegevoerd worden. Het zaad 
zelf is er dan echter al uit. Verre-

D e laatste jaren is er ongerust-
heid ontstaan over de toena-

me van jacobskruiskruid. Met na-
me paardenbezitters wijzen op de 
giftigheid van de plant en de geva-
ren die er zijn voor het vee. Er 
gaan zelfs stemmen op voor mas-
sale bestrijding van jacobskruis-
kruid. Het is echter een mooie in-
heemse plant, die in Nederland 
thuishoort en die bovendien voor 
heel veel dieren een belangrijke 
voedselbron is. Op welke manier 
kunnen we de plant behouden en 
toch problemen voorkomen? Zes 
vragen en zes antwoorden. 
 
Waar komt jacobskruiskruid 
voor? 
Jacobskruiskruid is een plant die 
echt in Nederland thuishoort. In 
1989 schrijft Joost Cools in de At-
las van de Noord-Brabantse Flora: 
“Jacobskruiskruid. Algemeen: 
meestal frequent, in bepaalde stre-
ken bijna overal voorkomend en 
soms in zeer grote aantallen.”  
In de rest van Nederland was de 

plant vooral in de duinen algemeen, 
maar de laatste jaren neemt de soort 
vooral in het noorden van ons land 
sterk toe.  Inmiddels is hij te vinden 
op zandgronden in het hele land. In 
kleigebieden is jacobskruiskruid 
vooral te vinden op verstoorde bo-
dems en op plaatsen waar zand is 
opgebracht (industrieterreinen, en 
wegbermen bijvoorbeeld). 

Jacobskruiskruid: problemen voorkomen! 

jacobskruiskruid 
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weg het meeste zaad is binnen vijf 
meter van de plant al uit het pluis 
verdwenen. Op een afstand van 
meer dan vijfentwintig meter is de 
zaadverspreiding haast verwaar-
loosbaar. Als veilige marge kan dan 
ook een afstand van vijftig meter 
worden aangenomen. Jacobskruis-
kruid kan niet kiemen in dicht en 
bemest grasland. Ook in minder be-
meste omstandigheden met een ge-
sloten zode vindt nauwelijks kie-
ming plaats. De plant vestigt zich 
het beste op gestoorde open plek-
ken. 
 
Waarom is jacobskruiskruid een 
belangrijke plant? 
Het is een plant die van nature 
thuishoort in Nederland, in matig 
schrale tot schrale graslandvegeta-
ties. Jacobskruiskruid levert een 
fraai kleurenbeeld in bermen en 
graslanden door de mooie gele 
bloemen. Daarnaast is het een heel 
waardevolle nectar- en stuifmeelle-
verancier. Zo zijn er meer dan 150 
Nederlandse soorten insecten be-
kend die de plant gebruiken als 
voedselplant, waaronder 32 soorten 
bijen, achtendertig soorten zweef-
vliegen en achtendertig soorten 
vliegen. Van zevenentwintig soor-
ten dagvlinders (de helft van alle 
Nederlandse soorten) zijn waarne-
mingen op jacobskruiskruid be-
kend. Negen van die dagvlinders 
zijn Rode Lijstsoorten, soorten dus 
die kwetsbaar zijn en worden be-
dreigd.  
Naast de functie als voedselleveran-
cier is jacobskruiskruid ook voor 
meer dan dertig soorten de plant die 

ze gebruiken voor de voortplanting; 
de larven leven ervan. Van die der-
tig soorten zijn er zelfs een paar die 
helemaal op jacobskruiskruid zijn 
gespecialiseerd en dus uitsterven als 
de plant verdwijnt. De jacobsvlin-
der is hiervan een voorbeeld. De 
zwart met geel gestreepte rupsen 
slaan de gifstoffen op in hun li-
chaam en zijn daarmee oneetbaar 
voor hun meeste vijanden. De lar-
ven van de snuitkever Longitarsus 
jacobaeae leven in de wortels en de 
stengel van de plant.  
 
Hoe voorkom je problemen met 
jacobskruiskruid?  
Eigenaren van paarden en koeien 
kunnen zelf de risico’s voor vergif-
tiging van hun vee sterk verkleinen 
door ervoor te zorgen dat jacobs-
kruiskruid zich niet in hun grasland 
kan vestigen. In een goed onder-
houden weiland met een dichte 
graszode kan jacobskruiskruid niet 
kiemen. 
Als het land regelmatig wordt ge-
controleerd op de aanwezigheid van 
de plant en als, waar nodig, de 
kruiskruid (handmatig, met hand-
schoenen aan) wordt verwijderd is 
het risico van vergiftiging van het 
vee minimaal. Uiteraard is het ook 
belangrijk dat het hooi dat wordt 
gevoerd vrij is van jacobskruis-
kruid. Een aanbieder van hooi moet 
garanderen dat er geen jacobskruis-
kruid in zit! Overige landeigenaren 
(de ‘buren’) moeten voorkomen dat 
jacobskruiskruid zich vanuit hun 
gronden verspreidt naar risicogebie-
den. Dit betekent dat binnen vijftig 
meter van een risicogebied gezorgd 
moet worden dat het jacobskruis-
kruid geen zaad kan vormen. Risi-
cogebieden zijn slecht onderhouden 
graslanden met open grond waarop 
toch vee graast. Als het om weinig 
planten gaat is handmatige verwij-
dering een goede optie. Als jacobs-
kruiskruid veel voorkomt is dit door 
een ander maaibeheer tegen te gaan. 
Tweemaal per jaar maaien, waarbij 
de eerste maaibeurt na half juli is, 
zorgt dat de plant voor de bloei 

 

wordt afgemaaid. De hergroei 
wordt verwijderd in de tweede 
maaibeurt van eind augustus, begin 
september. Het jacobskruiskruid zal 
dan afnemen en uiteindelijk ver-
dwijnen. Eenmaal maaien met na-
beweiding door schapen is een goed 
alternatief voor tweemaal maaien. 
Uitgetrokken planten en afgemaaid 
jacobskruiskruid moeten zorgvuldig 
worden verwijderd. Ook afgemaaid 
of uitgetrokken kan de plant zaad 
verspreiden en moet dus niet blij-
ven liggen. 
 
Hoe behouden we de plant?  
Buiten de zone van vijftig meter, 
direct rond slecht onderhouden 
graslanden waarop vee graast, is 
jacobskruiskruid geen enkel pro-
bleem. Speciale maatregelen zijn 
daar dus niet nodig. Hier kan de 
plant gewoon groeien, bloeien en 
zaad zetten. Als iedereen zich reali-
seert wat de gevaren van de plant 
zijn en daarmee rekening houdt, is 
er geen enkele reden voor groot-
schalige bestrijding. Dan kunnen 
ook paardenliefhebbers met een ge-
rust hart genieten van het jacobs-
kruiskruid en zijn rijke insectenfau-
na! 
 

De Vlinderstichting 
Postbus 506 

6700 AM Wageningen 
www.vlinderstichting.nl 

rups sintjacobsvlinder 
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tief trage dieren.  
Met de fiets en een emmer rijden 
we op en neer om alles wat uit de 
bosrand het fietspad op loopt op te 
pakken. Gelukkig doen ze dit 
meestal alleen massaal op regen-
achtige avonden en slechts ruim een 
uur. We haalden er 223 van het 
fietspad en soms zelf nog net op tijd 
van de weg. Toch zullen er enkele 
tientallen niet gered zijn. Het gaat 
hier alleen om padden. 
 

Karin van Dueren den Hollander 
 
 
Met dank aan Georgine Das 
(coördinatrice paddenscherm) voor 
de cijfers en foto’s. 

M et het afbreken van het 
paddenscherm aan de 

Rouppe van de Voortlaan in Ul-
venhout werd een wel heel bijzon-
dere vondst gedaan; een albino al-
penwatersalamander! Dit vrouwtje 
had een gelige kleur van de huid 
en rode oogjes. Het was wel duide-
lijk herkenbaar als een vrouwtje, 
met een nog wat dikke buik, waar-
schijnlijk nog laat op weg naar de 
voortplantingswateren. Op de    
foto’s op pagina 9 is ze naast een 
gewoon vrouwtje gezet en dan 
blijkt duidelijk het verschil. 
 
Meer overgezet 
De overzetresultaten zijn inmiddels 
ook bekend. Ondanks het gekke late 

voorjaar met slechts enkele warme-
re dagen zijn er 230 amfibieën meer 
overgezet dan in 2005. Het aandeel 
alpenwatersalamanders lijkt een 
beetje te stijgen en ook de kleine 
watersalamander neemt in aantallen 
wat toe. 
 
Bijna onneembare barrière  
Op het fietspad aan de Ulvenhoutse 
laan werden ook dit jaar weer door 
verscheidene mensen reddingsacties 
uitgevoerd zonder scherm. Ook 
daar proberen veel padden van het 
bosje bij jeugdland naar de poelen 
langs de Mark te geraken. De Ul-
venhoutselaan met aan de overkant 
de hele hoge stoeprand is een bijna 
onneembare barrière voor deze rela-

albino alpenwatersalamander 

Een bijzondere vondst: 
albino alpenwatersalamander 
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1996 122 125 0 32 32 18 27 0 0 31 0 0 2 2 3 1 0 0 395
1997 44 131 0 14 14 16 24 0 0 8 2 0 3 2 2 1 1 0 261
1998 78 123 13 7 7 9 17 0 0 29 2 0 8 5 8 3 0 2 309
1999 38 64 5 17 17 19 90 0 0 13 0 1 9 35 6 0 1 2 314
2000 108 53 2 21 21 55 83 0 0 9 1 24 39 11 26 19 0 3 472
2001 153 52 10 16 16 59 118 12 12 21 3 11 16 0 15 20 20 2 534
2002 120 145 9 44 44 57 130 0 0 7 4 3 12 1 23 24 12 0 623
2003 171 139 2 24 24 53 108 9 9 11 1 14 30 18 21 21 4 1 655
2004 234 184 1 50 50 58 95 6 6 8 0 5 36 17 11 13 0 0 774
2005 134 102 5 50 51 32 29 15 15 2 3 4 23 6 19 10 22 0 500
2006 123 176 0 54 54 40 102 7 7 4 4 8 45 24 38 45 37 2 2 731
Totaal: 1325 1294 47 329 330 416 823 49 49 143 20 70 223 121 172 157 97 12 0 5568

Tellingen van de afgelopen tien jaar 
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waarnemingendeel. Toch zouden 
wij willen vragen om u te registre-
ren als u waarnemingen ingeeft. Dit 
heeft voor uzelf ook het voordeel 
dat uw eigen waarnemingen als 
kluster te zien zijn.  
Registratie is gratis en eenvoudig: 

Ga naar de  http://www. waarne-
ming.nl/registreer.php. 
Vul het formulier in. Gebruik je 
echte naam en een geldig e-mail-
adres. 
Na het invullen en verzenden 
van het formulier ontvang je je 
gegevens per e-mail. Nu kun je 
inloggen. Log in en klik links in 
het menu op "Waarneming toe-
voegen" om een waarneming in 
te voeren. De PGO`s vinden een 
exacte plaatsbepaling belangrijk. 
Voer uw waarnemingen zoveel 
mogelijk met exacte coördinaten 
in.  
als je op de knop invoeren hebt 
gedrukt komt boven in het 
scherm de vraag of je ook een 
foto wilt toevoegen. Als je een 
mooie foto hebt of wanneer je 
twijfelt aan je waarneming moet 
je dat zeker doen.  
(Let op zorg dat je foto niet te 
groot is. 640*480 pixels is mooi 
genoeg. Aanpassen kan meestal 
wel via een bij de camera mee-
geleverd software pakket) 

 
Vrijwilliger gevraagd 
Het blijft van belang zoveel moge-
lijk waarnemingen door te geven. 
Niet alleen van zeldzame soorten 
maar vooral ook van de gewone 
soorten. Nieuwe waarnemingen toe-
voegen kan reeds.  
Er wordt nog een vrijwilliger ge-
vraagd om de “kaart” waarnemin-
gen in te geven in het systeem. Die-
gene die dit wil doen neemt het best 
contact op met John van Raak     
secretaris@markenleij.nl 
 

Frans Vermeer 

B egin 2000 is Mark en Leij 
van start gegaan met het 

waarnemingen archief via de be-
kende kaartjes. Nu zijn we ruim 
zes jaar later en wordt het tijd om 
een nieuwe doorstart te maken. 
Sinds 2000 is er met het internet 
veel veranderd. We plaatsen het 
archief nu ook op de website zodat 
iedereen het kan raadplegen en 
zijn nieuwe waarnemingen zelf 
kan toevoegen.  
 
Samenwerking 
Om dit mogelijk te maken zijn we 
een samenwerking aangegaan met 
waarneming.nl (waarneming.nl 
werkt samen met meerdere instan-
ties in het streven naar één centraal 
loket voor natuurwaarnemingen in 
Nederland.). 
Enkele van deze instanties zijn:  
SOVON (vogelonderzoek), FLO-
RON (plantenonderzoek), De Vlin-
derstichting en EIS Nederland 
(insecten) 
Deze instanties gebruiken alleen de 
waarnemingen met determinatie 
“zeker”, daarnaast gebruiken zij de 
waarnemingen van personen en in-
stanties die zich geregistreerd heb-
ben bij waarneming.nl. Tevens wor-
den de waarnemingen van personen 
en instanties gebruikt waarbij de 
vraag “Mijn waarnemingen mogen 
geëxporteerd worden naar werk-
groepen en P.G.O`s?” met “Ja” is 
beantwoord. 
 
Wat zijn de mogelijkheden? 
Op de site van Mark en Leij (www.
markenleij.nl) staat  een waarne-
ming.nl in het klein, met dien ver-
stande dat alle gegevens betrekking 
hebben op het werkgebied van 
Mark en Leij. Een aantal functies: 

Waarnemingenlijsten van een of 
meer soortgroepen (vogels, plan-
ten, libellen, vlinders, zoogdie-
ren, geleedpotigen, reptielen, 
amfibieën, (korst)mossen en 

paddestoelen. 
Een soortenoverzicht met zoek-
functie van de in het werkgebied 
geregistreerde soorten. 
Een gebiedenlijst met zoekfunc-
tie 
Een gebiedenkaart met doorklik-
mogelijkheid naar de waarne-
mingen in dat gebied 
Fenologie van een aantal vogel-
soorten. 
Verspreidingstrends b.v. de riet-
ganzen vanaf 21-11-2005 tot 01-
02-2006 in het werkgebied van 
Mark en Leij. Andere  mogelijk-
heden zijn het maken van ex-
ports vanuit de Waarneming.nl 
database van gegevens over 
waarnemingen uit het werk-
groepgebied zodat deze in het 
eigen archief kunnen worden op-
geslagen. 
Nieuws toevoegen / verwijderen. 
Deze informatie komt dan op de 
startpagina van de werkgroep-
link te staan.  
Topspotter. In dit scherm wordt 
getoond wie van welke soort-
groep de meeste soorten gezien 
heeft en deze gegevens kunnen 
vergeleken worden met de inge-
logde waarnemer en met alle 
soorten die binnen de regio zijn 
gespot.  

 
Welke informatie kan worden op-
geroepen? 
Per soort kan de volgende informa-
tie worden opgeroepen: 

De waarnemingen. 
Een kaart met de waarnemingen 
geplot. 
Een pagina met alle foto`s van 
de betreffende soort. 
Statistieken van de betreffende 
soort binnen de regio. 
Fenologie bij een beperkt aantal 
vogelsoorten. 

 
Registreren als gebruiker 
Iedereen heeft toegang tot  het 

Waarnemingen archief 
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voorjaar werden weer zeldzame 
soorten gezien zoals drieteenstrand-
lopers, temmincks strandlopers en 
krombekstrandlopers. Het mooiste 
echter blijven de groepen kemp-
haantjes, zeker als ze hun zomer-
kleed hebben. Deze kale vlaktes 
zijn ook bijzonder aantrekkelijk 
voor kluten en steltkluten. Van klu-
ten zwierven er, bij het schrijven 
van dit artikel, zo’n tien exx. rond 
waarvan er waarschijnlijk twee 
paartjes gaan broeden. Ook de zeld-
zame steltkluut heeft zich enkele 
malen laten zien. De doortrek van 
grutto’s op de Bleeke Heide was 
enorm. Er werden vanaf half maart 
regelmatig meer dan honderd 
grutto’s gezien. Na het desastreuze 
broedseizoen vorig jaar lijkt ook dit 
jaar het aantal broedpaartjes aan de 
lage kant. Toch werden er op 13 
mei gruttokuikens gezien oostelijk 
van het reservaat en ook twee in het 
reservaat terwijl in de zuidelijke 
Bleeke Heide op 14 mei vier 

grutto’s eendrachtig enkele 
kraaien wegjoegen zodat 
ook daar zich nog enkele 
paartjes moeten ophouden. 
Ook zijn er nog altijd twee 
mannetjes van de zeldzame 
zomertaling wat goede 
hoop geeft dat de wijfjes 
ergens broeden. In de twee-
de helft van april hielden 
zich regelmatig groepjes 
juveniele en adulte dwerg-
meeuwen op boven de plas-
sen van de Bleeke Heide. 
Ook was er doortrek van 
zwarte sterns hoewel de 

groepen niet zo groot waren dan 
vorig jaar. Er kwamen dit voorjaar 
tot 1200 regenwulpen slapen op de 
plassen. Verder zijn er broedgeval-
len van rode lijstsoorten zoals gele 
kwikstaart, tureluur, patrijs, spotvo-
gel (in het aangrenzende gemeente-

ken in intensief agrarische gebie-
den in Noordoost Groningen ge-
weldig te werken.  
In het zuidelijke deel van de 
Bleeke Heide zijn er voor achten-
twintig ha beheerovereenkomsten 
afgesloten voor de akker- en wei-
devogels. Er broedden hier weer 
meerdere paartjes grutto’s maar 
ook gele kwikken en graspiepers 
en een enkele veldleeuwerik. In het 
reservaat werden op 17 mei maar 
liefst tien kluten waargenomen. 
Waarschijnlijk komen er ook enke-
le paartjes tot broeden. 
Op de CuBra website ( www.cubra.
nl ) was de magnifieke els in den 
Brabander enkele maanden gele-
den boom van de week. Deze impo-
nerende els blijft op de website 
staan als een van de imponerende 
bomen van Brabant. De CuBra 
website is een totale website voor 
de cultuur in Brabant met heel 
veel wetenswaardigheden (info: 
dichteres Pien Storm van Leeu-

wen). 
Bleeke Heide 
Als de Brabantse Delta in het voor-
jaar het water laat zakken, komen er 
altijd mooie slikranden vrij wat heel 
aantrekkelijk is voor allerlei soorten 
steltlopers op doortrek. Ook dit 

D e lente ligt weer achter ons. 
In het vroege voorjaar met 

vele dagen van prachtig weer heb-
ben we weer kunnen genieten van 
de natuurlijke rijkdom in onze 
streek. In ’t Merkske bleef de klap-
ekster tot ver in het voorjaar han-
gen. Net als vorig jaar zwierf hier 
ook de zeldzame velduil lang rond, 
dit jaar gelukkig niet verjaagd 
door illegale jachtactiviteiten op de 
gronden van SBB. Dat belooft wat 
voor de toekomst want mogelijk dit 
najaar nog beginnen we met de 
inrichting van ’t Merkske. De eer-
ste nachtegaal werd weer in ’t 
Broek gehoord 
Waarschijnlijk zullen binnenkort 
twee spectaculaire zoogdiersoorten 
door onze streek zwerven: de 
steenmarter en de das. Zie hieron-
der het verhaal over de gevonden 
dode das in het nabijgelegen Beer-
se (B.). Aan de andere kant vrezen 
we dat de lage aantallen zomertor-
tels, koekoeken, wielewalen, spot-
vogels, sprinkhaanrietzan-
gers structureel zijn, waar-
schijnlijk als gevolg van het 
steeds monotoner wordende 
buitengebied. Ondanks een 
desastreus bermbeheer blij-
ven de aantallen geelgorzen 
op de Gilzesche Heide hoop-
gevend. Mark en Leij neemt 
contact op met de gemeente 
Alphen-Chaam om te trach-
ten hier een ecologisch 
bermbeheer te bewerkstelli-
gen. De Gilzesche Heide is 
ook een van de weinige 
plaatsen waar we nog kun-
nen genieten van de jubelende 
zang van de veldleeuwerik. We 
hebben contact opgenomen met de 
BMF om te onderzoeken of het op-
starten van een Reconstructiepro-
ject hier uitkomst kan bieden. Zo 
blijkt het aanleggen van faunastro-

Waarnemingen in de streek 

 

 kluten                                                         Foto: Adri de Groot 
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in ’t aangrenzende Wortel Kolonie 
ook goed toeven is. De Halsche 
Beemden bleef een van de weinige 
plaatsen waar zowel koekoek, zo-
mertortel, wielewaal en nachtegaal 
te horen waren. 
 
Zoogdieren 
Begin februari 2006 is er in Beerse 
(België) een dode das gevonden. 
Het was een behoorlijk zwaar man-
netje (15.5 kg) in perfecte conditie 
en met behoorlijke vetreserves. Uit 
autopsie bleek dat het dier (wellicht 
als eenzaat) al een tijd in dat gebied 
geleefd moet hebben. Beerse ligt 
slechts zo’n vijfentwintig km van 
het werkgebied van Mark en Leij 
(en twaalf km van ’t Merkske). Dit 
rechtvaardigt dus de hoop die Hans 
Hofland (Natuurmonumenten) in de 
vorige nieuwsbrief al uitsprak, dat 
het slechts een kwestie van tijd is 
dat de das zich (weer) in onze stre-
ken vestigt. Er werden in het vroege 
voorjaar (tijdens de rammeltijd) bij-
zonder veel hazen gezien. Groepjes 
van zes waren geen uitzondering. 
Ook zijn er aanwijzingen dat ook 
hier de konijnenstand zich gaat her-
stellen. 
 
Overige waarnemingen 
In februari en maart werden op di-
verse plaatsen groepjes putters ge-
zien. Wout van de Hout zag vanuit 
zijn huiskamerraam in Chaam resp. 
groepjes van zeven en vijf. Cees 
Verheijen zag langs de Kerkdreef in 
Chaam een groep van minstens der-
tig putters. Op Grazen zwierf in de 
weken tien t/m dertien een groep 

bleem is dat ze nooit allemaal tege-
lijk zingen en sommige exx. tijdens 
het broedseizoen hun zangposten 
verplaatsen. Verder troffen we als 
broedvogels aan blauwborst (een 
zangpost), gekraagde roodstaart 
(een zangpost), kleine karekiet (vier 
zangposten), rietgors (twee zang-
posten), roodborsttapuit (vier terri-
toria), grasmus (algemeen), tuin-
fluiter (tientallen zangposten), spot-
vogel (drie zangposten), bosrietzan-
ger (vijf zangposten). Gelukkig is 
hier ook nog altijd de koekoek te 
horen. 
 
Het Merkske 
Door het steeds extensiever wor-
dende agrarische gebruik wordt de 
Castelreesche Heide steeds aantrek-
kelijker voor zeldzame soorten. Zo-
wel velduil als klapekster pleister-
den tot  
in mei (!!!). Ook heeft er een enor-
me groep rietgorzen overwinterd in 
de houtwal die door het gebied 
loopt. Op 25 april hebben meerdere 
waarnemers kunnen genieten van 
een volwassen mannetje grauwe 
kiekendief op doortrek. Alle drie de 
soorten kieken zijn hier dus dit jaar 
waargenomen. De mailtjes van Erik 
Rijnen hieronder bewijzen dat het 

bosje), roodborsttapuit, kwartel en 
slobeend (een paartje met acht jon-
gen op 14 mei). De talrijk aanwezi-
ge geoorde futen werden na het 
zakken van het waterpeil nog maar 
sporadisch waargenomen. 
 
Het Broek 
Samen met Natuurmonumenten 
proberen we in ’t Broek houtwallen 
in alle groeistadia te krijgen. In het 
kader van de landinrichting wordt ’t 
Broek volgend jaar weer aanzienlijk 
groter. Met de Landinrichtingscom-
missie en Natuurmonumenten wil-
len we de kleinschaligheid verder 
bevorderen en op geschikte plaatsen 
plas/dras gebiedjes maken. Bij het 
waterschap Brabantse Delta dringen 
we er steeds op aan om de rietkra-
gen langs de beken te sparen tijdens 
het vaak rigoureuze onderhoud. Dit 
lukte helaas maar gedeeltelijk waar-
door een aantal kleine karekieten en 
bosrietzangers hun broedplek verlo-
ren. Toch wordt in heel het gebied 
de aantrekkingskracht op de typi-
sche vogels van het kleinschalige 
beekdallandschap elk jaar groter. 
De nachtegaal verspreidt zich over 
een steeds grotere oppervlakte. Dit 
jaar waren er minstens vijf, maar 
mogelijk zes zangposten. Het pro-

het Broek                                                                                        Foto: Wim Dumont 

koekoek juveniel 
Foto: Adri de Groot   
www.vogeldagboek.nl 
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van veertien bergeenden en twee 
casarca’s rond. Hier werden ook tot 
laat in het voorjaar grote groepen 
kramsvogels gezien (info Rien 
Geerts). Op verschillende plaatsen 
werden in maart groepjes doortrek-
kende kraanvogels gezien. 
 
Uit de mailbox: 
Will Woestenberg op 26-2: Afge-
lopen maandag, 20 februari, hebben 
enkele uren lang drie goudvinken in 
onze tuin (Alphen) gezeten. Twee 
mannetjes en een vrouwtje lieten 
zich goed bewonderen, af en toe 
wat jonge knoppen etend. Ook de 
volgende dag is er nog minstens één 
goudvink in de tuin geweest. 
 
Erik Rijnen op 7-3: Vanochtend 
op de Strijbeekse Heide een klapek-
ster pleisterend in de rij jonge elzen 
in wei langs de Heistraat (300 meter 
noordelijk van Hooge Weg). Ter 
plekke ook een baltsend koppel ha-
viken en twee paren buizerd en drie 
boomleeuweriken. 
 
Frie Boon op 9-3: Vanmorgen ben 
ik weer bij de Boerenbaan en om-
streken geweest. De geelgorzen zijn 
weer terug en bij gebrek aan stru-
weel (gemaaid door de gemeente) 
floot hij zijn lied bij de Boerenbaan 
maar vanaf de grond. Ook was de 
geelgors aanwezig bij de Herders-
weg, de visvijver van Alphen en 
natuurlijk bij het gasstation. In to-
taal heb ik er al weer zeven geteld. 
Verder natuurlijk veldleeuweriken, 
graspiepers en volgens mij ook al 
een boompieper, wulpen en kievi-
ten. 
 
Henk Laarhoven op 17-3: Van-
morgen (17-3) op de Bleeke Heide 
de eerste twee tureluurs van dit 
"voorjaar". Verder nog minimaal 
vijfenzeventig grutto's en zesenne-
gentig pijlstaarten. Een overvlie-
gende ooievaar deed alles opvlie-
gen. 
 
Erik Rijnen op 25-3: Na de visuele 
en vocale waarnemingen van twee 

weken geleden, is het sindsdien in 
Kolonie stil met de middelste bonte 
spechten. Ik heb de Torendreef ver-
schillende keren afgefietst, maar 
telkens zonder resultaat. Het verve-
lende is natuurlijk dat de vogels 
zich zo onopvallend gedragen en zo 
goed als geen geluid maken. Mis-
schien hebben ze ergens in de 
zijdreven hun broedterritorium al in 
genomen? In de dreef oostelijk van 
de gevangenis zag ik afgelopen 
zondag twee koppels kleine bonte 
spechten. De zwarte specht hoor en 
zie ik ook regelmatig op zeker vier 
plekken. De grote bonte doet het in 
Kolonie natuurlijk helemaal goed. 
Nog wat varia: Eergisterenavond 
zat de klapekster in een boompje 

midden op het perceel jonge hei. De 
blauwe kiekendief was ook ter plek-
ke en ving in de biezen oostelijk 
van het moeras een muis. Baltsende 
haviken had ik de afgelopen weken 
boven het bos oostelijk van de ge-
vangenis. Bij het moeras zit ook 
een koppel torenvalken. Van de 
dertig brandganzen is een groepje 
van dertien overgebleven. Vanmor-
gen behalve wintertalingen, wilde, 

krak-, tafel- en kuifeenden ook een 
mandarijneend op het Bootjesven. 
Bij de Mark ter hoogte van de Laer-
molen in Hoogstraten zit op het 
ogenblik een koppeltje grote gele 
kwikstaarten, waarvan het mannetje 
fraai baltsgedrag vertoont. De grote 
groep rietgorzen is nog steeds op 
Castelreesche Heide aanwezig. 
Vanmorgen had ik, in Kolonie en 
langs Bosuil in Hoogstraten, einde-
lijk de eerste zingende tjiftjafs 
 
Will Woestenberg op 1-4: Giste-
ren rond 18.30 uur kwamen in Alp-
hen zeven ooievaars overgevlogen 
in noordelijke richting. 
 
Erik Rijnen op 3-4: Om 17.00 een 
roepende raaf boven het Bootjes-
ven. De vogel verdween in NW-
richting. Langs de Hoevedreef 
vloog ook nog eens een houtsnip 
op. Op het moeras zat de eerste ge-
oorde fuut van het jaar. Een stuk of 
zes dodaarzen zitten er al langer. 
Ook slobeenden, krakeenden, kuif-
eenden en wintertalingen. Bij de 
nieuw aangelegde plas tegen het 
heideperceel vijf witgatjes en twee 
scholeksters. Boven het moeras 
meer dan dertig Boerenzwaluwen. 
Op de Castelreesche Hei vlogen vijf 
patrijzen op. In de thermiek boven 
de Halsche Beemden en Kromme 
Hoek maar liefst negen buizerds. 
 
Henk Laarhoven op 5-4: Vanmor-
gen (5-4) op de Bleeke Heide erg 

grauwe kiekendief ♀ 

jonge grutto              Foto: Adri de Groot 

rietgors ♂ 

rietgors ♀ 
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300 regenwulpen, tweeëntwintig 
tureluurs en een witgat. Tot slot nog 
drie gele kwikken en een massa 
boerenzwaluwen. 
 
Frank Degenaar op 10-4: Deze 
morgen bij het draaipoortje op ‘t 
Broek de eerste zingende nachte-
gaal: De trend van “steeds vroeger” 
wordt daarmee voortgezet: vorig 
jaar 12 april, daarvoor 17 april. Het 
wordt nog een overwinteraar….… 
Verder bij het vlakbij gelegen poel-
tje (dat we een jaar geleden opge-
kuist hebben), een blauwborstje. 
 
Stijn Leestmans op 14-4: Om 
17.00 uur naar de Bleeke Heide ge-
weest en er vlogen zomaar eventjes 
vier visdiefjes rond. Om 17.45 zijn 
ze verder getrokken. Het koppel 
kluten was ook nog aanwezig en er 
zat nog een ijslandse grutto. Verder 
nog een zwarte ruiter (in zomer-
kleed, de eerste dit jaar), een bonte 
strandloper, twaalf gele kwikken, 
vijftien tureluurs, vijf kemphanen, 
vijf kleine plevieren, een witgatje, 
een tiental regenwulpen en zes ge-
oorde futen. 
 
Erik Rijnen op 20-4: 't Merkske en 
Wortel Kolonie zijn in trek bij de 
kiekendieven. Na de blauwe en de 
grauwe vandaag in de ochtendnevel 
boven de moeraszone een jagende 
bruine kiek, waarschijnlijk een jong 
vrouwtje (gele kop). Benieuwd of 
ze deze zomer blijft hangen. Bij de 
plas drie witgatjes en een groen-
pootruiter. Op de Castelreesche Hei 
is nog steeds een grote groep riet-
gorzen aanwezig. Niet meer de 
100+ van deze winter, maar nog 
altijd tientallen. De grasmussen zijn 
gearriveerd. Verder veel boompie-
pers, twee zangposten van de 
boomleeuwerik. De veldleeuwerik 
doet het helaas erg slecht: ik hoor 
maar een enkele vogel. In de broek-
bossen langs “Bosuil” deze morgen 
twee zingende nachtegalen. En zo-
maar open en bloot in een bramen-
wal langs een akker een zingende 
blauwborst. 

topdrukte op Bleeke 
Heide gaat aanbre-
ken, maar Wortel-
Kolonie is op het 
moment ook niet 
mis: Zojuist vloog er 
om 20.00 uur een 
rode wouw laag over 
het heideperceel. De 
vogel werd achter-
volgd door twee 
kraaien en verdween 
naar de zuidrand van 
Baarlebrug. Bij de 
Konikspaarden op de 
wei tegen het heide-
perceel zat een groep 
van tienwitte kwik-
staarten, met een 
rouwkwikstaart er-
tussen. Bij de plas 
vier witgatjes en 
twee scholeksters. In 
de omgeving van het 
kerkhof opmerkelijk 
veel sijzen, de man-
netjes prachtig op 
kleur. Daartussen 
ook nog vijf rustig 

foeragerende kruisbekken. Vanuit 
de Halsche Beemden klonk een roe-
pende koekoek. 
 
Johan Schaerlaeckens op 6-4: Zo-
juist foerageerden er twee adulte 
kraanvogels op de Bleeke Heide. 
 
John Frijters op 9-4: Eindelijk 
weer eens een bezoekje aan de 
Bleeke Heide gebracht. Het was een 
prachtige avond. Ik telde er twee 
futen en tien geoorde futen 
(waarvan twee paar baltsend). 
Naast de bekende nijl- en canadese 
ganzen één kolgans en twee riet-
ganzen. Voorts dertig bergeenden, 
een smient, zes krakeenden, negen-
tig wintertalingen, tien pijlstaarten, 
133 slobeenden en dertig kuifeen-
den. Aan steltlopers tientallen 
scholeksters, twee kluten, negen 
kleine plevieren, vier kemphanen, 
een watersnip, zesenvijftig grutto’s 
(waarvan tenminste één ijslandse), 
ruim 300 wulpen en tevens circa 

veel vogels. Vanaf het uitkijkpunt 
telde ik zeker vijftig soorten, waar-
onder: een vrouwtje bruine kieken-
dief, een slechtvalk, zeker tien ge-
oorde futen, een indische gans, een 
kleine canadese gans, een mannetje 
zomertaling, veertien paar pijlstaar-
ten, minstens vijftig paar slobeen-
den, twee kleine plevieren, veertien 
kemphanen, acht tureluurs, tien 
bonte strandlopers, vier witgatjes, 
drie regenwulpen tussen de wulpen, 
enkele ijslandse grutto's tussen de 
grutto's, ongeveer vijftien boeren-
zwaluwen, een oeverzwaluw, zeven 
gele kwikstaarten en een kneu. 
Door het lagere waterpeil wordt het 
gebied weer veel aantrekkelijker 
voor steltlopers. In mijn tuin ten-
slotte op 4-4 de eerste zwart-
kop, een paartje kuifmezen dat be-
zig is een nest te maken in een ver-
molmde berk en op de akker naast 
het huis een paartje patrijzen. 
 
Erik Rijnen op 6-4: Mooi dat de 

 

kuifmees                                                 Foto: Rudi Petitjean 
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Frie Boon op 21-4: Vanmorgen 
vroeg de omgeving van Gilze en 
Alphen verkend. De geelgorzen la-
ten zich gelukkig niet afschrikken 
voor de kale Boerenbaan. Het blijft 
mij een raadsel waarom het daar zo 
aantrekkelijk is voor vele soorten. 
Er zitten veel veldleeuweriken, wel 
tien paar over heel de lengte. Ver-
der barst het van de piepers. Opval-
lend veel gele kwikstaarten en voor 
het eerst dit jaar kneutjes (die zie je 
momenteel ook niet veel). Het aan-
tal weidevogels is beperkt maar er 
zijn er wel. Bij 't Zand viel de roep 
van de havik op. Bij het gasstation 
als bijzonderheid buiten de gor-
zen een gekraagde roodstaart. Rond 
het gasstation ook veel leeuweriken 
en piepers. Het is en blijft een uniek 
gebied daar in Gilze/Alphen. 
 
Vital van Gorp op 23-4: Vorige 
week met Mark Smets op stap ge-
weest. In het noorden van Turnhout 
broeden ongeveer zeventig paartjes 
grutto’s, drieëntwintig koppels wul-
pen, een koppel tureluur en zeer 
veel kieviten. Het aantal broedparen 
blijft hetzelfde als de voorgaande 
jaren. Men is ook de vogels aan het 
tellen op het vliegveld in Weelde. 
Hier dertien koppels wulpen, acht  
koppels grutto’s en nog aanzienlijke 
aantallen kieviten en voor de Kem-
pen nog redelijke aantallen veld-
leeuweriken. Op den Braekeleer zes 
koppels grutto’s en drie paartjes 
wulpen. 

de ik de spotvogel bij de Herders-
weg. Verder heb ik daar in de buurt 
de leeuweriken nog eens beluisterd. 
Gelukkig zaten er bij de Boeren-
baan zeker tien. Ook op de velden 
rond het gasstation hingen ze hoog 
in de lucht. De geelgors was ook 
overal aanwezig. Bij het gasstation 
verder nog kneuen en tuinfluiters 
als bijzonderheid. Omdat het bij het 
Sovon het jaar van de leeuwerik is, 
heb ik de gebieden rond de Boeren-
baan met bijbehorende nummers 
daar gemeld. 
 
Johan Coertjens op 15-5: Gisteren 
in het gebied van ’t Merkske: Baar-
lebrug: zomertortel, koppel patrij-
zen en zwarte specht (over de 
Hoogstraatse Baan). Schransbeem-
den: koekoek 
Strumptse baan: twee zangposten 
spotvogel. Hondseind: In de koei-
enwei net achter de laatste boerderij 
als je van Ulicoten afkomt: koppel 
gele kwikken foeragerend, even-
eens op de Hondseindse baan: twee 
boomvalken en een koppel patrij-
zen. 
 

Johan Schaerlaeckens 
 

 
 
In deze rubriek zijn de waarnemin-
gen tot en met 17 mei verwerkt. 

Erik Rijnen op 7-5: Vanochtend 
om 10.20 een zwarte wouw laag 
overtrekkend boven de Castelree-
sche Heide (noordelijke richting). 
Er was ook een zingende geelgors-
man aanwezig. In Kolonie drie 
zangposten van de zomertortel en 
vanuit de Halsche Beemden klonk 
een Wielewaal. 
 
Stijn Leestmans op 11-5: Van-
avond weer naar Bleeke Heide ge-
reden. Bij aankomst een spotvogel 
kort zingend. Later langs de zand-
weg een kwartel gehoord. Onder-
tussen was er een kleine slachtpartij 
onder de grutto en kievitkuikens. 
Eerst een grutto kuiken dood ge-
maaid en later nog minstens twee 
kievitkuikens het slachtoffer gewor-
den van respectievelijk zwarte kraai 
en buizerd. Het is eigenlijk verwon-
derlijk dat er nog weidevogels broe-
den! Verder op de plassen: twee 
temmincks strandlopers, elf kleine 
plevieren, drie bontbekplevieren, 
vier tureluurs, een groenpootruiter, 
vier kluten, acht oeverlopers, twaalf 
kemphanen, elf bosruiters, water-
snip (baltsgedrag!!!), eenentwintig 
grutto’s, twee mannetjes zomerta-
ling, twee gele kwikken en een 
tweede jaars zwartkopmeeuw.  
 
Eug. van de Linden op 12-5: Van-
daag enkele leuke zangertjes in het 
natuurgebied aan de Mark bij Meer-
seldreeef: drie kleine karekieten, 
twee bosrietzangers, een rietzanger, 
een spotvogel, enkele grasmussen 
en een koekoek. 
 
Frie Boon op 14-5: Vandaag hoor-

 
 
 
 
 
 
 

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  

geelgors ♀ 

geelgors ♂ 

grasmus 
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vastgesteld maar wer-
den geen broedgege-
vens doorgegeven. 
Het is vrij zeker dat 
werkel i jk  aanta l 
broedgevallen van 
steenuilen hoger ligt. 
Nog niet in alle gebie-
den in Brabant zijn 
vrijwilligers actief. 
Bovendien leven uilen 
een vrij teruggetrok-
ken bestaan en zullen 
dus niet alle vrije 
broedgevallen worden 
opgemerkt, zeker niet 
van het kleine steen-
uiltje. In tegenstelling 
tot de kerkuil zijn er 
bij steenuilen nog vrij 
veel vrije broedgeval-
len, iets meer dan de 
helft van het totaal 
aantal broedgevallen. 
Steenuilen broeden 
onder andere graag in 
knotwilgen. Van de 
andere kant kun je 
zeggen dat de soort toch al behoor-
lijk afhankelijk is van nestkasten 
die worden aangeboden. Liefst 84 
keer maakten steenuiltjes gebruik 
van een aangeboden nestkast. Dit 
heeft alles te maken met het ver-
dwijnen van natuurlijke nestplaat-
sen. Bij het claimen van de nestkas-
ten hebben steenuilen daarbij nog 
vrij veel concurrentie. Kauwtjes, 
spreeuwen en holenduiven zijn en-
kele soorten die ook graag gebruik 
maken van de nestkasten die voor 
de uilen worden opgehangen. Soms 
vinden hierbij hevige gevechten 
plaats.  
Helaas vermeldt het jaarverslag nog 
geen aantallen uitgevlogen steenui-
lenjongen.  
 

Mark en Leij gebied  
Johan Versmissen meldde vier 
broedgevallen van steenuilen in 
nestkasten in 2005 met in totaal 
vijftien uitgevlogen jongen. Zeker 
is dat twee van deze jongen kort na 
het uitvliegen dood zijn terugge-
vonden. 
Hans van Loon en Will Woesten-
berg hadden ook een succesvol 
steenuilenjaar. In Alphen kwamen 
twee paartjes steenuilen tot broeden 
in een nestkast. Hierbij zijn liefst 
negen jongen uitgevlogen. In ieder 
geval twee jongen zijn kort daarna 
ten prooi gevallen aan honden. Bo-
vendien werden in Alphen nog eens 
vijf vrije broedgevallen vastgesteld. 
In alle gevallen zijn er uitgevlogen 
jongen waargenomen maar het pre-

I n de nieuwsbrief van M&L 
kunnen we jaarlijks lezen wat 

de resultaten zijn van de steen- en 
kerkuilenbeschermers in ons werk-
gebied. Zoals jullie ongetwijfeld 
weten hebben die een groot aantal 
nestkasten opgehangen waar 
steenuilen en kerkuilen gebruik 
van kunnen maken. Maar hoe is 
het in de provincie gesteld met deze 
prachtige nachtvogels.  
 
Sinds enkele jaren heeft de stichting 
“Het Noordbrabants Landschap” in 
Haaren de coördinatie van de be-
scherming van zowel de steenuil als 
de kerkuil op zich genomen. Zij 
voorzien de mensen in het veld van 
nestkasten en ondersteunen hen zo-
nodig actief in het veld. Jaarlijks 
worden alle vrijwilligers ook uitge-
nodigd op de jaarvergadering van 
de uilenbeschermers waar de cijfers 
op lokaal niveau kunnen worden 
vergeleken met die uit de rest van 
de provincie maar ook met de lan-
delijke cijfers. Op deze uilenavond 
wordt ook het jaarverslag uitge-
reikt. In dit jaarverslag staan niet 
alleen de resultaten van het afgelo-
pen broedseizoen vermeld, maar 
ook interessante artikelen over ui-
len. De navolgende gegevens zijn 
overgenomen uit het jaarverslag 
2005 over de bescherming van 
steenuil en kerkuil in Noord-
Brabant. 
 
Steenuil 
In 2005 zijn door Brabantse vrijwil-
ligers van eenendertig verschillende 
groepen in totaal 267 broedformu-
lieren ingeleverd. In vierentachtig 
gevallen ging het daarbij om een 
broedgeval in een nestkast en drie-
ennegentig keer betrof het een vrij 
broedgeval. In nog eens negentig 
gevallen werd er een territorium 

Steenuil en kerkuil  
in Noord-Brabant 

 

kerkuil                                                      Foto: Jan Bosch 
                                                          www.birdpictures.eu 
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Naast de geslaagde broedgevallen 
waren er tweeëntwintig mislukte 
broedgevallen en van tien broedsels 
zijn geen resultaten bekend. Ook 
voor de kerkuil geldt dat er waar-
schijnlijk meer broedgevallen zul-
len zijn en dan met name in gebie-
den waar nog geen vrijwilligers ac-
tief zijn. 
Ook landelijk gezien was 2005 een 
topjaar. Er werden 2824 broedge-
vallen geregistreerd. Na Gelderland, 
Friesland en Overijssel staat Bra-
bant daarbij op een keurige vierde 
plaats. 
 
Kerkuil of Schuuruil? 
Het is een bekend gegeven dat de 
kerkuil al lang niet meer vooral in 
kerken tot broeden komt. Steeds 
vaker broeden kerkuilen in schuren, 
loodsen, stallen of andere gebou-
wen. Een geschikte nestplaats 
(nestkast) en een goede leefomge-
ving zijn dé ingrediënten die tot 
broedsucces leiden. In de periode 
1990 – 2005 is het percentage 
broedgevallen in kerken afgenomen 
van 51% naar 14%. In diezelfde pe-
riode nam het aantal broedgevallen 
in schuren toe van 24% naar 61%. 
Hierbij speelt natuurlijk een rol dat 

 

steeds meer boeren en buitenlui 
trots zijn op “hun kerkuilen” en dus 
graag een ruimte beschikbaar stel-
len om een nestkast op te hangen. 
Daarentegen worden veel kasten in 
kerken afgesloten omdat kerkbestu-
ren of kerkbeheerders overlast erva-
ren van kauwen die veelvuldig ge-
bruik maken van de nestkasten die 
in kerken zijn opgehangen.  
 
Kerkuilbeschermers  
In het werkgebied van M&L zijn 
drie groepen kerkuilbeschermers 
actief.  
Wim en Frank Cornelissen zijn ac-
tief in Chaam, Ulicoten, Gilze en 
Geersbroek te Ulvenhout. In hun 
gebied kwamen vorig jaar zestien 
paartjes kerkuilen tot broeden. Van 
de tweeënzeventig eieren die daar-
bij gelegd werden kroop er in ne-
genenvijftig gevallen een kuiken uit 
het ei. Achtenveertig jongen zijn 
uitgevlogen, de rest is vroegtijdig 
gesneuveld. 
Johan Versmissen noteerde in Baar-
le-Nassau en omstreken vier broed-
gevallen in nestkasten met veertien 
uitgevlogen jongen. Daarnaast no-
teerde Johan nog een vrij broedge-
val in een schoorsteen. Het is niet 
bekend hoeveel jongen dat paartje 
heeft grootgebracht. 
Tot slot noteerden Hans van Loon 
en Will Woestenberg in Alphen zes 
succesvolle broedgevallen waarvan 
een vrij broedgeval. Er kwamen 
daarbij drieëntwintig jongen uit het 
ei gekropen waarvan er twintig zijn 
uitgevlogen en drie voortijdig zijn 
omgekomen. twee eieren zijn niet 
uitgebroed. Bovendien noteerden 
Hans en Will nog een vrij broedge-
val. Dit paartje legde twee eieren 
die echter geen van beiden zijn uit-
gekomen. De oorzaak hiervan is 
niet bekend. Mogelijk werd het te 
warm op de broedplaats, want de 
vogels hadden hun eieren op een 
isolatieplaat gelegd direct onder de 
golfplaten van een oude koeienstal. 
 

 
Will Woestenberg 

cieze aantal is niet bekend. 
 
Kerkuilen 
De bescherming van de kerkuilen 
gebeurt al jaren goed gecoördi-
neerd. Sinds de dramatische terug-
val van de kerkuil in de jaren zestig 
van de vorige eeuw zijn landelijk 
vele vrijwilligers actief om de soort 
van de ondergang te redden. Op ge-
schikte plaatsen, veelal schuren op 
boerenerven, werden nestkasten ge-
plaatst. De combinatie van nestkas-
ten en het terugdringen van gifstof-
fen als DDT hebben de uilen geen 
windeieren gelegd. 
In de jaren zestig broedden er naar 
alle waarschijnlijkheid nog zo’n 
zestig paartjes kerkuilen in heel Ne-
derland. Het grootste deel daarvan 
broedde in Friesland. Het oudst be-
kende cijfer uit Brabant dateert van 
1976. Coördinator Gerard van der 
Kaa kon toen drieëndertig broedge-
vallen in onze provincie noteren. 
Dat het goed gaat met de kerkuil 
mag blijken uit het jaarverslag over 
2005. In Brabant waren er 292 ge-
slaagde eerste broedgevallen en vier 
paartjes kwamen een tweede keer 
tot broeden. Daarbij vlogen een re-
cord aantal van 945 jongen uit. 

steenuil                                                                                  Foto: Fred Sollie 
                                                                                   www.birdpix.nl 
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okervleknachtzwaluw, Abessijnse 
specht, kleine rotslijster en zwarte 
waaierstaart. We zien maar liefst vijf 
soorten trappen, waaronder enkele 
koritrappen, die op het allereerste ge-
zicht erg veel op Arabische trappen 
lijken. Elke keer als we weer zo’n 
“grote” trap in de kijker krijgen slaat 
mijn hart een paar slagen over, maar 
steeds is het weer een koritrap, die 
soms ook wel reuzentrap genoemd 
wordt. We zien een koritrap met de 
onwaarschijnlijk mooie karmijnrode 
bijeneter op zijn rug, een magnifiek 
gezicht dat wel, maar het is echter 
géén Arabische trap! Ik zal naar Je-
men moeten of hier nog eens moeten 
terugkeren. 
 
De Grote Riftvallei  
Na dit reservaat bezocht te hebben, 
rijden we met onze landkruiser de 
Grote Riftvallei in. 
De Grote Riftvallei (ook wel be-
kend als de Oost-Afrikaanse slenk 
of de Grote Slenkvallei) is een 
enorm stelsel van slenken, dat loopt 
van Syrië tot Mozambique over een 
totale lengte van 6400 km. 
De vallei varieert in breedte van de-
rig tot honderd km en in diepte van 
enkele honderden tot zelfs duizen-

E en van de weinige landen die 
ik in Oost-Afrika nog steeds 

niet bezocht had was Ethiopië. 
Aangezien het land en in het bij-
zonder het voor vogelaars belang-
rijke zuiden, lange tijd als zeer on-
veilig werd beschouwd, was een 
vogeltrip naar dit land, gelegen in 
de Hoorn van Afrika, vele jaren 
niet mogelijk. Eindelijk is het dan 
zover en land ik in gezelschap van 
Vital en nog enkele andere Belgi-
sche vrienden in Addis Abeba, de 
hoofdstad van Ethiopië.. Maar 
liefst drie weken hebben we uitge-
trokken, om in dit land waar de 
Blauwe Nijl ontspringt, door te 
brengen. Het land is erg aantrek-
kelijk voor een vogelaar om te be-
zoeken, omdat er niet minder dan 
vijfendertig endemische vogelsoor-
ten voorkomen. 
 
Uiterst vriendelijke bewoners 
Het is wel schrikken als we de hoofd-
stad verlaten en op het platteland vele 
mannen met een Kalasjnikov-geweer 
zien rondlopen, zelfs kinderen van 

amper twaalf jaar oud. De bewoners 
zijn echter uiterst vriendelijk, alleen 
het bedelen schijnt hier tot een natio-
nale sport verheven te zijn. 
 
Arabische trap  
We brengen eerst een paar dagen 
door op de Sululta hoogvlakte, waar 
ik de Kaspische plevier in de tele-
scoop krijg, een vogel die ik bijna 
twintig jaar geleden voor het eerst 
gezien heb in Israël, maar daarna 
nooit meer. 
Hierna reizen we naar het Awash Na-
tional Park. Hier onderga ik een van 
de grootste teleurstellingen van mijn 
leven. Een van mijn hoofddoelen hier 
is de zwaar bedreigde Arabische trap 
te zien. Na de vogel in Marokko en 
Kameroen te hebben gemist, was ik 
er rotsvast van overtuigd die hier te 
vinden. 
Tevergeefs dwalen we drie dagen in 
het reservaat rond in het gezelschap 
van een zwaar bewapende parkwach-
ter. We zien prachtige vogels zoals  
o.a. sprinkhaanbuizerd, gestreepte 
vechtkwartel, bandstaartbananeneter, 

Ethiopië en het politiebureau 

sprinkhaanbuizerd                                             Ben van den Broek 
                                                                                     http://home.hetnet.nl/~benvandenbroek/

karmijnrode miereneter 
Foto: Ben van den Broek 
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den meters.  
We brengen de nacht door in een ho-
tel langs het Ziwaymeer om de vol-
gende dag naar Wondo Genet te rei-
zen. Wondo Genet is een bekende 
toeristische trekpleister en de warm-
waterbronnen trekken de laatste jaren 
nogal wat toeristen. Voor ons echter 
zijn de endemen in het nabije regen-
woud het hoofddoel. 
 
De inhoud van de koffer verdeeld 
onder de familie 
De koffers en tassen worden door 
Gebre en Girma, respectievelijk onze 
chauffeur en gids, op het dak van de 
auto vastgebonden en we rijden een 
uur lang over dramatisch slechte on-
verharde wegen naar Wondo Genet. 
Eenmaal in Wondo Genet aangeko-
men, komen we tot de onstellende 
ontdekking dat de koffer van Chris 
van het dak verdwenen is. Het uils-
kuiken heeft zijn paspoort en vlieg-
tuigticket in zijn koffer laten zitten! 
Tot overmaat van ramp laat Girma 
een reserveband van het dak glijden 
en deze valt dwars door de voorruit. 
De wet van behoud van ellende slaat 
meedogenloos toe. Een ontredderde 
Gebre gaat op zoek naar de koffer, 
terwijl wij met een bedrukt gezicht 
het regenwoud intrekken en daar de 

witwangtoerako en kobaltijsvogel 
aan onze lijst toevoegen. In de late 
namiddag zien we Gebre weer terug. 
Na veel speurwerk heeft hij van een 
klein meisje in een naburig dorpje de 
ware toedracht gehoord. De koffer is 
op een zeer slecht stuk weg van de 
auto afgevallen en is daar door enkele 
dorpelingen gevonden en open ge-
broken. Ze hebben de inhoud ver-
deeld onder de familie. Met behulp 
van het stamhoofd en de lokale poli-
tie is de zwaar beschadigde koffer 

inmiddels terug gevonden. Een ge-
deelte van de inhoud is al terecht, 
maar paspoort en ticket zijn nog 
steeds onvindbaar. 
We rijden naar het politiebureau in 
Shashemene, een stadje in de buurt 
van het Ziwaymeer, waar de arrestan-
ten en de opengebroken koffer inmid-
dels naar toe zijn gebracht. Het poli-
tiebureau is een zwijnenstal en de ge-
vangenis naast het bureau is een kooi 
met golfplaten. Aan de overkant van 
het politiebureau ligt een zieke oude 
man in de brandende zon langs de 
straat. Ongelovig bekijk ik het tafe-
reel. Niemand schijnt zich iets van 
het tafereel aan te trekken en de man 
wordt gewoonweg genegeerd. We 
kunnen het niet meer aanzien en gaan 
naar de man toe om hem wat te eten 
te geven, maar hij is zo zwak, dat hij 
het eten nauwelijks naar binnen 
krijgt. We geven hem wat te drinken 
en wijzen de politie op de man, maar 
deze lachen hiermee en zeggen hier 
niets aan te kunnen doen. Het leven 
heeft immers een begin, maar ook 
een eind! 
Chris wordt geconfronteerd met de 
arrestanten, die een groot gedeelte 
van zijn kleren blijken te dragen. 
Spijkerbroeken, T-shirts en schoenen 
moeten direct uit en de gevangenen 
worden vrijwel naakt met in hun han-
den de ‘gestolen’ spullen gefotogra-

Wondo Genet  

Ziwaymeer 
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met het inschakelen van de ambassa-
de worden door de rechercheurs ge-
negeerd. Kom over twee weken maar 
terug, dan is de zaak geregeld. Dan 
zullen de foto’s ook wel klaar zijn 
van de arrestanten. Het reisbureau in 
Addis Abeba wordt ingeschakeld, 
maar niets helpt. 
Goede raad is duur. We besluiten de 
burgemeester van het stadje op te 
zoeken en het lukt ons met behulp 
van onze chauffeur deze in een 
plaatselijk restaurant te vinden. We 
gaan met hem naar zijn woning en 
na veel aandringen en “mooi pra-
ten” belt de burgemeester het hoofd 
van het politiebureau op. Een uur 
later heeft Chris zijn koffer met 
paspoort en ticket terug. De helft 
van de inhoud van de koffer blijkt 
nog steeds niet terug gevonden te 
zijn. Volgens de politie kunnen de 
mannen die de koffer opengebroken 
hebben op één tot drie jaar gevan-
genisstraf rekenen. 
 
Het Bale Mountains National 
Park  
Als we om vier uur ’s middags 
Shashemene verlaten ligt de oude 
man nog steeds in de brandende 
zon. We geven hem nog wat eten en 
drinken en rijden dan weg. Bij me-
nigeen van onze groep staan er tra-
nen in de ogen. Wat voelt een mens 

zich soms toch machteloos! 
Vanuit Shashemene reizen we naar 
het Balegebergte. Het Bale Moun-
tains National Park is een uniek ge-
bied met bergplateaus afgewisseld 
met verschillende vulkanische pie-
ken en dalen en prachtige berg-
meertjes. Het is een woest berg-
landschap (vooral op het 4000 m 

hoge Sanetti plateau) met de beken-
de afro-alpiene vegetatie. De com-
binatie van dit natuurschoon en het 
relatieve gemak waarmee je veel 
inheemse vogel- en diersoorten 
kunt bekijken, maken het Balege-
bergte tot een uniek natuurgebied. 
In het Balegebergte verblijven we 
enkele dagen en zien hier de bijna 
uitgestorven Ethiopische wolf en de 
bergnyala van zeer dichtbij en ook 
zien we hier een grote groep Ethio-
pische kieviten en de blauwvleugel-
gans.  
Van hieruit gaat de reis zuidwaarts 
en rijden we honderden kilometers 
over dramatisch slechte wegen. Het 
is een klein wonder dat we hier 
doorheen geraken en we rijden en-

feerd. De politie gaat niet zachtzinnig 
met deze mannen om en ze krijgen 
om de haverklap een flinke mep met 
de knuppel. Wij proberen de koffer 
met inhoud terug te krijgen, maar dit 
wordt botweg geweigerd. Om een 
uur of acht ‘s avonds wordt een nieu-
we arrestant naar binnen gebracht en 
deze blijkt het paspoort en het ticket 
van de arrestanten gekocht te hebben. 
Hij blijkt een zoon van een van de 
politieagenten te zijn! 
De politie adviseert ons om niet lan-
ger te wachten en om de volgende 
dag terug te komen en wij rijden mis-
moedig naar een nabij gelegen hotel. 
De volgende ochtend om acht uur 
zijn we weer bij het politiebureau en 
zijn ooggetuige hoe de gevangenen te 
eten krijgen. Tientallen familieleden 
van de vele gevangenen die in de 
kooi zitten, zorgen ervoor dat de 
mannen wat te eten krijgen. Een 
voedselpakketje met water wordt aan 
bewakers gegeven, die het op hun 
beurt dan door een gat in de muur aan 
een gevangene geven. Het zijn bijna 
allemaal vrouwen die het eten komen 
brengen. Een vrouw die voor pro-
beert te dringen wordt ongenadig 
door een van de bewakers met een 
knuppel op haar hoofd geslagen en 
valt bloedend neer. 
Chris probeert zijn spullen weer terug 
te krijgen, maar zelfs dreigementen 

Bale Mountains National Park 

Ethiopische wolf  

bergnyala 
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van Ethiopië waar wij geweest zijn. 
Wij hebben hier echter niets van 
gemerkt tijdens ons verblijf, maar 
kennelijk kan de situatie snel veran-
deren in dit land. Wat we echter 
toen wel duidelijk gezien hebben 
zijn de voorbereidingen voor een 
grensoorlog met Eritrea, die er ge-
lukkig (nog) niet gekomen is. 
Terwijl ik dit verhaal schrijf, ver-
schijnen er wederom berichten in de 
kranten en op tv dat er hongersnood 
heerst in de Hoorn van Afrika! 
 

Jan Vermeulen 

kele malen vast met onze vierwiel 
aangedreven landkruiser, maar Ge-
bre slaagt er steeds weer in om met 
de jeep uit de modder te geraken. 
Het landschap is hier schitterend, 
Ethiopië is immers door zijn uitge-
strekte hooglanden één van de 
meest groene landen van Afrika. 
 
Afrika’s meest opmerkelijke vo-
gel 
We brengen nog tien dagen door in 
het droge zuiden van Ethiopië en 
zien vrijwel alle endemische leeu-
weriken zoals Gilletts leeuwerik, 
Erards leeuwerik, sidamoleeuwerik 
en Erlangers leeuwerik. 
Andere endemen die we zien zijn 
de onwaarschijnlijk mooie, maar op 
de rand van uitsterven staande Prins 
Ruspoli’s toerako, de witstaartzwa-
luw en de acaciagaai. De acaciagaai 
is waarschijnlijk Afrika’s meest op-
merkelijke vogel, omdat deze alleen 
voorkomt in het met doornige aca-
ciastruiken begroeide gebied 
rondom Yabelo, een gebied dat nog 
kleiner is dan onze provincie 
Noord-Brabant. Ornithologen zijn 
er nog steeds niet achter, waarom 
deze schitterende vogel alleen hier 
voorkomt en nergens anders op on-
ze aardbol. 
 
Uiterst primitieve levenswijze  
We brengen ook nog enkele dagen 
door in de gortdroge omgeving van 
het Turkanameer, het grootse zout-
meer ter wereld. Het Turkanameer 
ligt in het zuidwesten van Ethiopië, 
op een afstand van ruim 800 kilo-
meter van de hoofdstad Addis Abe-
ba. Hier leeft een primitief volk, de 
Hamar-stam. 
Hun levenswijze is uiterst primitief 
en de meesten van hen dragen geen 
of nauwelijks kleren en wat ze dra-
gen zijn geitenvellen. In deze om-
geving gaan we op zoek naar de 
zeldzame Heuglins Trap, maar ook 
hier vangen we bot. Kennelijk zijn 
de vogels te klein voor ons en kun-
nen we ze daarom niet vinden. 
Hierna reizen we weer af naar het 
noorden en brengen tot slot nog een 

bezoek aan het Nechisar National 
Park, wat werd opgericht voor het 
behoud van Swayne’s hartebeest. 
Als we ’s avonds het park verlaten 
valt het ons op, dat op de zandpa-
den vele nachtzwaluwen zitten. Het 
lukt ons diverse malen om deze vo-
gels met behulp van een schijnwer-
per van de weg ‘op te rapen’ en in 
de hand te bekijken. Vogels die we 
op deze manier van zeer dichtbij 
kunnen bestuderen zijn marmer-
nachtzwaluw, doornstruiknachtzwa-
luw en okervleknachtzwaluw. 
De lange tocht terug naar Addis 
Abeba is een onvermijdelijke anti-
climax, maar we slagen er nog in 
onderweg een paar lelkraanvogels 
te zien. 
 
Hongersnood in de Hoorn van 
Afrika 
Onze reis naar Ethiopië is zeer suc-
cesvol, met uitzondering van het 
echec met de Arabische Trap. 
We zien 529 soorten vogels 
(waaronder vrijwel alle endemen), 
wat vergelijkbaar is met het aantal 
vogels dat ik gezien heb tijdens 
mijn reis naar Kenia in 1989. 
Toen wij in Ethiopië rondreisden 
verschenen veel berichten in de me-
dia over hongersnood in de Hoorn 
van Afrika en met name in de on-
herbergzame gebieden in het zuiden 

Swayne’s hartebeest 
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er wat mee kunnen. De cursussen 
worden georganiseerd door de aan-
gesloten organisaties bij de Vereni-
ging Onderzoek Flora en Fauna 
(VOFF). Enkele van de aangesloten 
organisaties zijn: de vlinderstich-
ting, VZZ, Floron, Sovon, Ravon 
de KNNV. Voor een compleet 
beeld zie de site: www.voff.nl 
 
Aanmelden kan rechtstreeks of 
via een werkgroep van M&L 
De cursussen worden verspreid 
door het jaar en verdeeld over het 
hele land gehouden. Voor meer in-
formatie kun je terecht bij www.
telmee.nl.  Hier kun je jezelf ook 
aanmelden. 
In de diverse Mark & Leij werk-
groepen worden waarschijnlijk ini-
tiatieven genomen om met meerde-
re mensen bij verschillende cursus-
sen in te schrijven. 
Wil je dus gericht en goed voorbe-
reid het veld in dan kun je ook con-
tact opnemen met de coördinator 
van een van de werkgroepen. 
Als je al regelmatig interessante 
waarnemingen doet, kun je deze 
altijd rechtstreeks doorgeven op 
www.waarneming.nl. Deze site 
werkt samen met een aantal natuur-
organisaties.  
 

Karin van Dueren den Hollander 
 
(meerdere stukken tekst uit dit arti-
kel zijn overgenomen van de websi-
te www.telmee.nl en van een e-mail 
van Kars Veling van de Vlinder-
stichting) 

veel plaatsen tellingen te verrichten 
krijgen we inzicht in veranderingen. 
En dat geeft soms de mogelijkheid 
ongewenste ontwikkelingen te stop-
pen of bij te sturen. Daarom is er 
altijd behoefte aan meer natuurtel-
lers!  
 
Iederéén kan meedoen 
Je hoeft geen doorgewinterde na-
tuurvorser te zijn om mee te tellen. 
Iederéén kan meedoen: ook voor 
beginners zijn er telprojecten. Door-
dat er keuze genoeg is, kun je altijd 
een project vinden dat goed aansluit 
bij je eigen wensen en mogelijkhe-
den. Alleen op pad of samen er op 
uit. ’s Zomers of ‘s winters. ‘s Och-
tends vroeg of in de avond. Een 
weekend lang of af en toe een kwar-
tiertje. Elke waarneming telt mee! 
Dus ben je geïnteresseerd in wat je 
om je heen ziet en stel je jezelf wel 
eens een vraag lijkend op een van 
de volgende vragen: 
 

Welke vlinders bezoeken mijn 
tuin? 
Hoe herken ik een laatvlieger? 
Wat is een stinkende gouwe?  
Hoe zie ik nou of die salamander 
een zeldzame kamsalamander 
is? 
Waarom heet die libel paarden-
bijter? 
Welke muis bezoekt ’s nachts 
mijn stoepje achter het huis? 

 
Daar kun je dit jaar ant-
woord op krijgen, want er 
worden nu cursussen ge-
geven over zoogdieren, 
amfibieën, vissen, vlin-
ders, libellen en nog veel 
meer. Het gaat hierbij zo-
wel om herkenning als om 
de manier waarop je het 
best naar deze soorten op 
zoek kunt gaan en hoe je 
die gegevens door kunt 
geven aan organisaties die 

N atuur leeft! Hoe beter je 
kijkt, hoe meer je ziet. En 

hoe meer mensen goed kijken, hoe 
eerder we veranderingen opmer-
ken. Natuurtellers zijn daarom ‘de 
ogen en oren in het veld’!  
 
Thuis opzoeken 
Misschien heb je dat ook wel eens 
als je lekker aan het wandelen bent 
en je ziet een dier of een plantje wat 
je niet kent. Dan probeer je dat te 
onthouden of je neemt het mee, om 
thuis in een boekje op te zoeken. 
Maar dat valt dikwijls niet mee. 
Vaak werkt samen kijken naar na-
tuur beter, zeker met iemand erbij 
die er veel van weet.  
 
Er is altijd behoefte aan meer na-
tuurtellers 
Als je echt gaat inventariseren hoef 
je heus niet altijd de moeilijkste en 
meer zeldzame soorten te herken-
nen. Het gaat juist ook om de 
“gewone” soorten en de schomme-
lingen in aantallen van jaar tot jaar.
Het vaststellen welke planten en 
dieren op welke plaatsen in ons 
land voorkomen is van groot belang 
om de Nederlandse natuur goed te 
kunnen beschermen. Bovendien is 
het leuk om te doen! Of je nu vlin-
ders, planten, vogels of zoogdieren 
telt, elke groep heeft zo zijn eigen 
charme. Om al die soorten goed te 
kunnen volgen zijn veel tellers no-
dig, want alleen door jaarlijks op 

Cursussen: inventariseren in de natuur 
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aanleggen met een snelheid van 
twaalf meter per uur. Over diepe 
gan- gen doet hij langer. Te 

meer daar hij dan 
het overschot aan 

aarde tel-
kens in 
een mols-

hoop om-
hoog moet 

duwen alvorens weer verder te gra-
ven. Molshopen zijn dan ook pure 
storthopen, nooit uitgangen van 
tunnels.  
Een mol kent winterslaap noch 
vorstverlet. Een strenge winter be-
tekent alleen maar nog harder ploe-
teren. De wormen zitten diep, dus 
moet er extra graafwerk verricht 
worden. Molshopen, zelfs vers bo-
ven de sneeuw, hebben dan ook 
geen voorspellende waarde ten aan-
zien van het weer. Ze vertellen al-

leen dat daar beneden hard 
gewerkt wordt. En geloof 
maar niet dat er een hele 
kolonie mollen aan de gang 
is. Er is er altijd maar een! 
Mollen zijn veel te onver-
draagzaam om iets samen 
te kunnen doen. Paren, 
okay. Maar daarna weer 
alleen verder. Mannetjes 
vechten met rivalen op le-
ven en dood En de een z'n 
dood is bijna letterlijk de 
ander zijn brood, want als 
je tegenstander het begeeft, 
levert dat tenminste een 
lekkere hap op. Nee, de mol 
is niet kieskeurig als het z'n 
eten betreft. Zelfs jonge 
mollen worden genuttigd 
als ze pa ontmoeten. Nou 
ja, hij kan altijd zeggen dat 
hij z’n kinderen niet her-
kende in het donker. 

 
Dick Klees 

allerlei insekten aan te graven. Hij 
graaft een heel netwerk van tunnels, 
de zogenaamde molsritten. Deze 
tunnels zijn eigenlijk horizontale 
valkuilen. Hij loopt ze een voor een 
af om met z’n lange tastharen op 
snuit en poten te voelen waar wor-
men, engerlingen of een muisje 
door de wand gebroken zijn. Vindt 
hij een prooi, dan verorbert hij die 
ter plekke. Om niet al te veel zand 
te happen, trekt hij een regenworm 
tussen de nagels van z'n voorpoten 
door. Hij strijkt daarmee het losse 
zand eraf en tevens knijpt hij de met 
aarde gevulde darm van de worm 
leeg. De laatste hap nog weg smak-
kend is hij alweer op pad. Om de 
opbrengst van z'n eet-expedities op 
peil te houden is onze mol altijd be-
zig zijn gangenstelsel uit te breiden. 
Ondiepe gangen (daarbij drukt hij 
de grond wat omhoog) kan hij wel 

A I is het rondom altijd donker 
voor een mol, uitslapen is er 

niet bij. Deze kleine grondboor 
wordt al na drie uurtjes 
"nachtrust" in z'n warm, met gras 
en blaadjes gevoerde nest met 
knorrende maag wakker.  
 
Toilet maken hoeft niet, dat heeft 
hij al gedaan voordat hij naar bed 
ging. Na elke tocht wordt z'n zwart 
fluwelen jas nauwgezet gereinigd. 
De haren van z’n pels mogen niet 
gaan kleven. Dan verliest hij te veel 
warmte in kontkat met de aarde van 
de tunnelwanden. De mol heeft een 
druk leven. Hij is na elke drie uur 
slaap vier … vijf uur kwijt met de 
jacht op voldoende, uitsluitend dier-
lijk voedsel. Dat heeft hij nodig om 
zichzelf warm te stoken. Zo gauw 
mogelijk op jacht dus. Jagen doet 
de mol niet door achter wormen of 

 

Mol (Talpa europaea) 

Portret van een keiharde  
zwoegende wroeter 
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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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