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O p vrijdag 23 juni had Mark en Leij een eerste overleg met het nieuwe 
college van B en W van Alphen-Chaam. Met de moeizame verstand-

houding met het vorige college nog vers in het geheugen, hebben we het ge-
sprek ervaren als een verademing. Een kentering die zich overigens al inzet-
te met de komst van de nieuwe burgemeester. Belangrijkste conclusie van 
het overleg is dat "Natuur en Landschap" weer op de politieke kaart staat 
als volwaardige drager van het buitengebied naast landbouw en recreatie. 
Bovendien spreekt de wijze van communiceren ons aan: Open, duidelijk en 
direct met (zie de Bleeke Heide): aandacht voor het detail. Deze bestuurders 
stralen uit dat ze het buitengebied weer integraal willen benaderen en daar-
bij een bindende rol tussen partijen c.q. belangengroeperingen willen ver-
vullen.  
 
Aanwezig namens de gemeente Alphen-Chaam:  
Burgemeester dhr. H. Nuijten, wethouder dhr. A. Braspenning, wethouder: 
dhr. A. Mols, gemeente-secretaris dhr. M. Hendrickx en groenambtenaar dhr. 

V.l.n.r.: Wethouder A.C.P.M. Mols, burgemeester drs H.W.S.M Nuijten, wethouder A.
L.J. Braspenning en gemeentesecretaris mr. M.M. Hendrickx 
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Eerste Overleg met het 
nieuwe College van B en W 

van Alphen-Chaam 

Natuuragenda 

september 
30, za  13.00   Wandelen (Werkgroep 
                        Vlinders. Vertrek Markt-
                        plein Chaam) 
30, za    9.00   Werkdag natuur 

oktober 
1,   zo    9.30   Wandelen Chaam 
8,   zo    9.30   Wandelen Baarle 
27, vr   20.00   Jaarvergadering  

(Niet-leden welkom vanaf 21.00 u.) 
             21.00  Lezing: “Zonsverduiste- 
                        ring Turkije”             
28, za    9.00   Werkdag natuur 
29, zo    9.30   Wandelen vogelwerk-
                        groep 
29, zo     9.30   Vissen op zondag 
november 
5,   zo    9.30    Wandelen Chaam 
12, zo    9.30    Wandelen Baarle 
17, vr  20.00    Lezing: “Het leven on-
                        der water” 
19, zo    9.30    Vissen op zondag 
25, za    9.00    Werkdag natuur 
26, zo    9.30    Wandelen vogelwerk
                        groep 

december 
3,   zo   9.30    Wandelen Chaam 
10, zo   9.30    Wandelen Baarle 
15, vr     20.00     Lezing: “Alaska” en 
                        “Tussen zon en maan” 
17, zo   9.30    Vissen op zondag 

januari 
 
 

7,   zo   9.30    Wandelen Chaam 
12, vr 20.00     Nieuwjaarsbijeenkomst 
                        met traditioneel de quiz 
14, zo   9.30    Wandelen Baarle 

ifsgtu!

Foto: Marianne Dumont 
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bouw en recreatie bij de Recon-
structie te kunnen indienen. Door 
de visies van de belangrijkste groe-
peringen binnen de gemeente te ho-
ren kun je misschien sneller over-
gaan tot een integrale aanpak van 
problemen zonder dat deze partijen 
zich hoeven in te graven via allerlei 
bezwarenprocedures.  
Het overlegplatform is een lang ge-
koesterde wens van Mark en Leij, 
welke door het vorige College ja-
renlang toegezegd maar nooit geëf-
fectueerd is. Belangrijk is natuurlijk 
wel wat de overige partijen daarvan 
vinden. Nadat het college met ande-
re partijen heeft overlegd zal het 
College Mark en Leij informeren 
over de vervolgstappen met betrek-
king tot het platform buitengebied 
 
Verkoop Strijbeekse Heide  
We hebben het College nog eens 
bedankt dat ze het gemeente-
eigendom van tien ha op de Strij-
beekse Heide aan Natuurmonumen-
ten hebben verkocht. Met de Bra-
bantse Delta en Natuurmonumenten 
hebben we inmiddels een basisplan 
gemaakt om het gebied verder in te 

richten waarbij er veel aandacht is 
voor de bestijding van de verdro-
ging van de Strijbeekse Heide. Om 
een en ander verder uit te werken 
zal een werkgroep worden samen-
gesteld. Mark en Leij vraagt of 
hierbij een vertegenwoordiger van 
de gemeente aanwezig kan zijn. Ge-
zien de vele werkzaamheden stelt 
de gemeentesecretaris voor om 
Johan Vriezekolk als agendalid op 
te nemen voor deze werkgroep. 
 
Landschapsontwikkelingsplan  
Johan Vriezekolk geeft een korte 
uitleg over het landschapsontwikke-
lingsplan. Het opstellen van het 
plan zal eind 2006 plaatsvinden, 
waarbij het landschapsbeleidsplan 
uit 1996 (van Chaam en Nieuw-
Ginneken) wordt vervangen en uit-
gebreid met het buitengebied van 
Alphen. Met het plan wil de ge-
meente geen uitgebreide beschrij-
vingen en analyses, maar een con-
crete visie op natuur en landschap 
en uitwerken in een uitvoeringspro-
gramma. Dit uitvoeringsprogramma 
wordt door een landschapscoördi-
nator in de loop van de komende 

J. Vriezekolk. 
Aanwezig namens Mark en Leij:  
Will Woestenberg, Johan Schaer-
laeckens, Jacques Valkenaars. 
 
Welkom 
De burgemeester heette ons om 
twee redenen bijzonder welkom: 
het was het eerste overleg van het 
nieuwe College met een belangen-
groepering en tevens de eerste offi-
ciële bijeenkomst in het gerestau-
reerde gemeentehuis in Chaam.  

Dat de wethouders er op hun vrije 
dag allebei bij waren gaf volgens 
hem aan welke waarde dit College 
aan dit overleg hecht.  
Mark en Leij voorzitter Will Woes-
tenberg geeft aan verheugd te zijn 
dat beide wethouders hun vrije dag 
hebben willen opofferen voor dit 
overleg. Daarnaast wil hij melden 
dat Mark en Leij uit vrijwilligers 
bestaat en het vaak lastig is op 
werkdagen te vergaderen. 
Hieronder volgt een overzicht van 
de belangrijkste bespreekpunten: 
 
Overlegplatform buitengebied 
Het college heeft toegezegd een 
overlegplatform in te stellen van de 
belangrijkste belangengroeperingen 
in het buitengebied. Een belangrijke 
taak zal alvast zijn de ontwikkeling 
van het nieuwe Bestemmingsplan 
Buitengebied. Daarnaast moeten het 
beleidsplan recreatie en toerisme en 
het landschapsplan ontwikkeld wor-
den. De portefeuillehouder, dhr. 
Ton Braspenning, zal verder inven-
tariseren welke onderwerpen er nog 
meer leven en welke interesses er 
verder zijn. Hierna zal het college 
een startnotitie opstellen en met de 
partijen in overleg gaan.  
Mark en Leij geeft aan dit ook een 
goede manier zou kunnen zijn om 
samen projecten voor natuur, land-

...Dat de wethouders er op hun 
vrije dag allebei bij waren gaf vol-

gens hem aan welke waarde dit 
College aan dit overleg hecht... 

V.l.n.r. Will Woestenberg, Johan Schaerlaeckens, Jacques Valkenaars, wethouder     
A.C.P.M. Mols, wethouder A.L.J. Braspenning, burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten, 
groenambtenaar J. Vriezekolk.                                                   Foto: M.M. Hendrickx  
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met betrekking tot de Recreatieve 
Driehoek heeft verzonden. De plan-
nen, zoals door Oranjewoud opge-
steld, zijn volgens deze partijen te 
sectoraal ingestoken en hebben te 
weinig aandacht voor natuur en 
landschap Wat betreft de Recreatie-
ve Driehoek geeft de wethouder aan 
zich niet alleen te willen laten lei-
den door de stapels documenten, 
visies die geschreven zijn maar het 
gebied met een open visie te willen 
benaderen, waarbij (hiernaar ge-

vraagd) zijn voorkeur absoluut niet 
uitgaat naar bijvoorbeeld overdekte 
hallen met lawaaisporten. De wet-
houder geeft aan dat de Recreatieve 
Driehoek voor de sector recreatie en 
daarmee voor de economie van de 
gemeente erg belangrijk is, onder 
de voorwaarden van kostenneutrale 
investeringen en versterking van de 
natuur. Het college geeft hierbij na-
drukkelijk aan ook aandacht te heb-
ben voor natuur en landschap en 
deze als onlosmakelijk onderdeel 
zien van de planvorming. 
Mark en Leij vraagt ook naar de 
stand van zaken met betrekking tot 
’t Zand. Wethouder Braspenning 
geeft aan dat het college over ‘t 
Zand nog geen standpunt heeft in-
genomen. Tevens meldt het college 
dat er gesprekken plaats vinden met 
camping Buitenlust in samenwer-
king met Staatsbosbeheer en de ge-
meente voor plaatsing uit de Ecolo-
gische Hoofdstructuur.  
 
Bestemmingsplan buitengebied  
Wethouder Braspenning geeft aan 
dat door vaststelling van de Recon-
structieplannen het huidige Bestem-
mingsplan is achterhaald. In de Re-
constructiecommissie is afgespro-
ken dat gemeenten de bestem-
mingsplannen zullen aanpassen. De 
werkzaamheden zullen aanvangen 
aan het einde van 2006. 

 
Geïntegreerd bosbeheer 
Johan Vriezekolk meldt dat de eva-
luatie met de provincie is afgerond 
over het geïntegreerd bosbeheer in 
’t Zand. Zowel gemeente, bosgroep 
als provincie zijn zeer tevreden over 
de resultaten van de afgelopen vijf 
jaar. Het gevoerde bosbeheer zal 
dan ook worden voortgezet.  
 
Inrichting Grazen - Chaamse be-
ken  
De gemeente is betrokken bij een 
aantal kavelruilen binnen de Herin-
richting Ulvenhout-Galder. In het 
gebied Grazen zal een bestaand 
wandelpad worden verbeterd en 
versterkt met landschapselementen. 
Bij de Chaamse beken zal de ver-
binding Cauwelaerseweg weer wor-
den hersteld als openbaar pad. Hier-
voor vindt overleg plaats tussen 
DLG, Natuurmonumenten en de 
aanliggende eigenaar. De werk-
zaamheden staan voor komend na-
jaar gepland. 
 
Recreatieve driehoek  
Mark en Leij beschrijft de kern van 
het bezwaarschrift dat zij samen 
met de Brabantse Milieufederatie 

jaren begeleid. 
 
Ecologisch bermbeheer 
Wethouder Braspenning geeft aan 
dat de aanbesteding van het berm-
beheer een besparing heeft opgele-
verd. Het college heeft daarom ook 
besloten om het ecologisch bermbe-
heer weer op te nemen in de uitvoe-
ring.  
Mark en Leij vraagt speciaal aan-

dacht voor het gebied rondom de 
Boerenbaan in Alphen. Hier broe-
den maar liefst twintig paartjes van 
de geelgors. Deze soort staat op de 
rode lijst en verdient bescherming. 
Door het veranderen van het berm-
beheer kan afname of zelfs verdwij-
nen ter plaatse van de soort worden 
voorkomen. Johan Vriezekolk en 
Johan Schaerlaeckens maken af-
spraken om een beheerplan op te 
stellen voor het struweel- en berm-
beheer ter plaatse. 

...waarbij zijn voorkeur absoluut 
niet uitgaat naar bijvoorbeeld 

overdekte hallen  
met lawaaisporten... 

...Mark en Leij vraagt speciaal 
aandacht voor het gebied rondom 
de Boerenbaan in Alphen. Hier 

broeden maar liefst twintig paar-
tjes van de geelgors... 

Het gerestaureerde gemeentehuis in Chaam                                   Foto: Wim Dumont 
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Bijzonder, denk ik dan, dat de vo-
geltjes juist dit adres weer weten te 
vinden. 
Ik kan het ook niet laten om elk jaar 
het volledige overzicht van alle ja-
ren bij dit stukje te zetten. Het geeft 
de gelegenheid om elke telling in 
een breder perspectief te plaatsen. 
In het overzicht vallen een aantal 
dingen op. Bijna alle dorpen boeken 
in meer of mindere mate winst ten 
opzichte van het afgelopen jaar. Al-
leen Gilze en Hulten moeten het 
met minder nesten doen. In Hulten 
zit echter nog wel de grootste kolo-
nie met vierenveertig nesten. Alp-
hen lijkt een beetje richting het ni-
veau te gaan van 1990. Baarle-

Nassau, Chaam, Molenschot en Uli-
coten zitten op het hoogste aantal 
ooit. Vooral de winst in Molenschot 
is spectaculair; het aantal nesten 
verdubbelde bijna. We kregen van 
een bewoner uit Molenschot de ver-
klaring aangereikt dat dit wel eens 
te maken zou kunnen hebben met 
de werkzaamheden aan een recrea-
tieterrein. Dat levert veel braaklig-
gende leemhoudende grond op. 
 
Landelijk 
Hoe gaat het landelijk met de huis-
zwaluw? Vanzelfsprekend zijn er 
nog geen getallen van 2006. De ge-
gevens van 2005 heb ik zeer recent 

V ijf zonovergoten dagen heb 
ik met de hulp van mijn zus 

(Elly Meeuwsen) en haar kinderen 
(Nick, Robin en Timo) de huiszwa-
luwen in de omgeving geteld. En 
om maar meteen met de deur in 
huis te vallen: het gaat goed met 
de huiszwaluw! Hadden we het af-
gelopen jaar al een record met 676 
nesten, dit jaar zijn we uitgekomen 
op 728 nesten.  
 
Dat is bijna 500 nesten meer dan 
het absolute dieptepunt van tien jaar 
geleden. Toen dacht ik dat het een 
aflopende zaak was en we nooit 
meer in de buurt zouden komen van 
de 463 nesten waarmee we de tel-
lingen begonnen in 1990. Zo zie je 
maar weer: de natuur kan soms best 
tegen een stootje. 
Die 728 nesten van dit jaar is een 
voorlopig aantal. Ik durf er mijn 
hand voor in het vuur te steken dat 
het er nog meer worden. De erva-
ring leert dat we elk jaar wat nesten 
over het hoofd zien en dat de lezers 
van dit stukje ons helpen de puntjes 
op de i te zetten. Daarnaast zullen 
we in 2007 weer nieuwe adressen 
ontdekken en aan de bewoners vra-
gen of de zwaluwen er eerder ook 
al zaten. Dat blijkt regelmatig het 
geval te zijn. Op deze manier is bij-
voorbeeld het aantal nesten dat we 
in eerste instantie in 2005 telden 
met de hulp van de lezers en oplet-
tende bewoners opgelopen van 660 
tot 676. Ik denk dat we mede dank-
zij deze hulp misschien wel het best 
getelde gebied van Nederland zijn.  
 
Overzicht 
Tijdens de tellingen heb ik van elk 
adres alle aantallen van de voor-
gaande jaren bij me. Zo weet ik 
meteen of een bepaald aantal nesten 
op een adres een record is. Ook is 
het leuk om na een lange reeks van 
nullen weer een aantal nesten op 
een adres bij te kunnen schrijven. 

Handhaving  
De burgemeester geeft aan dat de 
VNG beleid heeft voor paardenbak-
ken in het buitengebied. Johan 
Vriezekolk meldt dat op ambtelijk 
niveau al voorbereidingen zijn ge-
troffen voor het opstellen van paar-
denbakkenbeleid. In het nieuwe be-
stemmingsplan zal dit nader worden 
uitgewerkt. 
Mark en Leij hecht veel waarde aan 
duisternis in het buitengebied en 
vreest voor een wildgroei van ver-
lichting. Het college onderkent de 
problemen en geeft aan dat dit pro-
bleem besproken kan worden in het 
platform.  
 
Afvalbeleid 
Mark en Leij geeft aan dat het in 
verleden mogelijk was om eenmalig 
per jaar snoeiafval aan te bieden op 
de parkeerplaats van het Weidebad 
te Chaam. Vooral de afstand voor 
het brengen van het afval vanaf 
Galder, Strijbeek en Ulvenhout AC 
naar de Milieustraat in Baarle-
Nassau geeft problemen. Wethou-
der Braspenning geeft aan dat er 
mogelijkheden zijn voor een extra 
GFT-container. De wethouder zal in 
ieder geval de voorstellen meene-
men. Daarnaast geeft de wethouder 
aan dat communicatie en voorlich-
ting met betrekking tot afval erg 
belangrijk is.  
 
Bleeke Heide 
Het College constateert dat de 
Bleeke Heide druk bezocht wordt 
door natuurliefhebbers. Het College 
vraagt aan Mark en Leij waarom er 
geen goede observatiehut geplaatst 
wordt. Mark en Leij geeft aan dat 
het hiervoor al dikwijls aandacht 
voor gevraagd heeft bij Staatsbos-
beheer. Tot nu toe zonder resultaat. 
Het College neemt het verzoek voor 
een vogelkijkhut mee bij het over-
leg met Staatsbosbeheer. 
 

Johan Vriezekolk,  
gemeente Alphen-Chaam 

Johan Schaerlaeckens,  
Mark en Leij 

Nieuw record huiszwaluw 

Huiszwaluw 
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mist. Het is eenvoudigweg ondoen-
lijk om naar elk afgelegen huis te 
fietsen en ook kunnen we lang niet 
alle huizen van beide kanten bekij-
ken. Daarom hebben we, zoals de 
laatste jaren gebruikelijk is, ook nu 
weer uw hulp ingeroepen. Wist u 
één of meerdere huiszwaluwnesten 
op een adres dat niet op onderstaan-
de lijst (onderaan deze pagina) 
voorkwam, dan maakte u kans op 
een heerlijke cake.  
Begin september hebben we gecon-
troleerd of het inderdaad om huis-
zwaluwen ging. De eerste drie bel-
lers die ons aan een nieuw adres 
hielpen kregen een cake thuis be-
zorgd. 

 
Henk Meeuwsen 

overwinteringgebieden in Afrika. 
Ik ben erg blij met de toename van 
het aantal huiszwaluwen. Arend van 
Dijk van het Sovon is iets voorzich-
tiger. Hij schrijft: “De stand van de-
ze Rode-Lijstsoort is de laatste drie 
jaren flink aan het opkrabbelen. 
Maar alles is betrekkelijk, want tel-
lers van het eerste uur kunnen u 
vertellen dat het in de jaren tachtig 
vrijwel alleen afname was wat de 
klok sloeg. Waarschijnlijk was toen 
al sprake van halvering van de 
stand vergeleken met eind jaren 
zestig. De zwaluwen hebben nog 
een lange weg te gaan.”  
 
Win een cake 
Het zit er dik in dat we een aantal 
nesten in ons telgebied hebben ge-

van Sovon (organisatie die vogeltel-
lingen coördineert) ontvangen. 
Daaruit blijkt dat het aantal huis-
zwaluwnesten vorig jaar gemiddeld 
over heel Nederland flink is geste-
gen. We zitten landelijk nu op 
106% van het aantal in 1990. In ons 
telgebied was dat in 2005 al 146% 
en voor 2006 zitten we nu op 157% 
van ons aantal in 1990. Noord Bra-
bant doet het erg goed! Op de klei-
gronden van Zuidwest Nederland 
zaten ze in 2005 op slechts 66% 
van het aantal in 1990. Waar deze 
sterke regionale verschillen van-
daan komen is bij mijn weten niet 
bekend. Een verklaring voor de lan-
delijke toename in de afgelopen ja-
ren licht waarschijnlijk in de verbe-
terde weersomstandigheden in de 

 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

Alphen 124 80 75 59 70 53 52 48 39 37 28 36 27 37 44 75 92 

Baarle-Nassau 101 80 97 92 74 65 54 60 68 71 84 99 66 75 111 120 125 

Chaam 74 56 73 58 42 30 36 38 50 59 92 112 79 81 113 147 156 

Gilze 13 11 22 11 16 7 5 13 14 22 31 17 19 28 42 48 41 

Hulten 31 22 11 5 6 7 16 6 14 16 20 18 11 16 33 53 47 

Molenschot 16 14 10 4 11 8 7 0 0 0 4 5 5 7 11 26 49 

Riel 42 37 48 57 50 42 34 36 47 46 61 73 61 53 59 57 59 

Ulicoten 62 53 48 41 42 32 27 30 48 53 66 79 79 81 112 150 159 

Totaal 463 353 384 327 311 244 231 231 280 304 386 439 347 378 525 676 728 

Adressenlijst 

 
 
 
 
 

Alphen Baarleseweg 54-58; Boerenbaan 9; Dorenbos 23; Gilzerweg 8, 8a, 10; Haagstuk 23; Haverheining 2, 8, 10; Hazenberg 
17, 21, 23; Hofstade 1, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 27; Hoge dries 2; Hondseind 25; Kerkakkers 1; Lindenakker 17; Molendries 2a, 
4; Molenstraat 4, 25; Papenakker 11; Terover 9, 11, 14a, 16, 24; Weimortel 1, 2 
Baarle-Nassau Bredaseweg 21, 27, 39; Ghil 13, 14; Gorpeind 2a, 6a, 11; Groeske 7a; Groot Bedaf 8, 10a; Hoogstratensebaan 
32, 34, 43, 51, 55; Kapelstraat 44; Kievit 1a, 4; Nijhoven 1a, 4-6, 10; Oordeelsestraat 7c, 12; Reth 12; Veldbraak 20 
Chaam Baarleseweg 34d; Blokkenweide 14, 18; Bosweg 1; Bredaseweg 53, 69a; Dekkerstraat 2; Dukaatstraat 2; Gilzerweg 
55b, 55c; Hoefakker 22, 24; Kloosterstraat 3a, 14, 15a; Legstraat 6; Meerleseweg 8; Meijsberg 2; Nieuweweg 3; Oude Bredase-
baan 9; Raadhuisplein 3; Ravenbos 6; Roode Beek 2, 18; Schuttershoefweg 4a, 7, 8; Snijderseweg 3, 5, 14; Ulicotenseweg 33, 
40, 50; Wildertstraat 1a, 23-25; Wouwerdries 15; Zwanendries 1, 3 
Gilze Bessemeindseweg 10, 22; Besterd 15; Brakken 10; Chaamseweg 11; Hoogstraat 4; Horst 28, 38;  
Oranjestraat 103, 113, 130 
Hulten Hulteneindsestraat 19, 27 
Molenschot Bavelseweg 161; Broekstraat 6, 7, 12, 13, 14, 20, ; Burgtsebaantje 5; Schoolstraat 6, 17, 19, 22, 26, 28, 50; St. An-
nastraat 2 
Riel Brakel 2; Elleboog 8; Goorweg 4a; Kaar 1; Kantakkers 6; Lange Voren 8; Looienhoek 2; Muldersbaan 12;  
Oude Tilburgsebaan 25; Ronde Akkers 8, 10; Schellebaan 2; Spaanse Hoek 5; Tilburgseweg 13; Veertels 6; Vijfhuizenbaan 5, 8, 
10, 32; Zandeind 4, 25 
Ulicoten Beemdendreef 3, 6; Bernardusstraat 6; Chaamsew./Hazenberg 23a, 24, 25; Den Dries 4, 20; Dorpstraat 3, 8, 9, 11, 12, 
17, 18, 21, 23, 26, 33; Haldijk 5; Kleine Maaijen 6a, 8; Oude Strumpt 12; Wilhelminastraat 2a, 18 
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ren ook worden vervangen door 
vistrappen. Vanaf dan hebben de 
vissen de gelegenheid om in een 
groot gedeelte van de Mark en in de 
kleinere aanliggende sloten en be-
ken te trekken en te paaien.  
 
Het Merkske 
Vanaf het einde fietspad langs de 
Mark vervolgden we onze route via 
diverse rustig gelegen wegen en 
fietspaden naar Castelré. Juist voor 
Castelré passeerden we het Merks-
ke waar we weer een kleine stop 
hadden om ook hier weer wat vis-
trappen te aanschouwen. Hier wordt 
via negen cascades een totaal verval 
van 1,5 meter overbrugd. Onze gids 
wees ons hier op de aanwezigheid 
van de boven het water dartelende 
weidebeekjuffers. Hij gaf uitleg hoe 
(ook hier) de mannetjes proberen 
indruk te maken om zo de vrouw-
tjes te versieren. De mannetjes doen 
dit door zich op het water te laten 

D e jaarlijkse fietstocht met als 
thema “Open landschap 

Mark en Merkske” vond dit jaar 
plaats op zondag 25 juni. Voor de-
ze grensoverschrijdende tocht had-
den zich tweeënveertig enthousias-
te fietsers aangemeld. Voorzien 
van een routebeschrijving, een 
flesje water, een appel en wat ver-
snaperingen gingen wij, onder lei-
ding van onze gids Will Woesten-
berg, als eerste groep op pad. 
 
De Mark 
We vertrokken om half tien vanaf 
de gebruikelijke startplaats Belle-
vue in Chaam. Via voor ons beken-
de en onbekende straatjes en paad-
jes gingen we naar Meerle en ver-
volgens naar Meersel-Dreef. Daar 
hadden we eerst een sanitaire stop 
bij de paters en 500 meter verder bij 
de Markbrug op de Belgische 
Markweg een koffiestop. Hier gaf 
Will tekst en uitleg over de nieuw 
aangelegde vistrappen. Daarna gin-
gen we afzakkend langs de Mark, 
richting Meer. 

Hierbij passeerden we het laatste 
grote obstakel voor de vissen. Hier 
is nog een stuw in de rivier aanwe-
zig maar deze zal binnen enkele ja-

De Mark en Leij fietstocht van 2006:  
Mark en Merkske  

Will Woestenberg geeft tekst en uitleg bij het Merkske 
Foto: Marianne Dumont 

Na 28 km eindelijk de lunch 
Foto: Guus Degenaar 
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vallen en wie het langst op de 
stroom blijft meedrijven mag voor 
de voortplanting zorgen. Dat doen 
ze vooral in zuivere, zuurstofrijke 
snel stromende beken, zoals hier in 
’t Merkske. 
 
Wortel Kolonie 
Vervolgens zijn we richting Wortel 
Kolonie gegaan. Op deze schitte-
rende locatie temidden van het vijf-
honderd hectare grote natuurgebied, 
werd ons een goed verzorgde lunch 
aangeboden. De voormalige landlo-
perskolonie is, sinds de afschaffing 
van de wet op de landloperij in-
1993, niet meer in gebruik als op-
vang voor landlopers.  

De gebouwen zijn nu geheel geres-
taureerd en onder de naam “De 
Bonte Beestenboel” ingericht voor 
zomerkampen waar allerlei begelei-
de projecten worden aangeboden 
waar zo’n tachtig kinderen actief 
aan kunnen deelnemen. Hierna ging 
onze tocht naar het vlakbij gelegen 
Bootjesven. Hier wist onze gids te 

melden dat het gehele ven door 
handenarbeid is uitgegraven door 
de bewoners van de voormalige ko-
lonie.  Door de ligging van dit ven 
is dit een van de meest geschikte 
plaatsen om in het voorjaar de eer-
ste zwaluwen te zien. Even verder-
op is een gedeelte van het bos onder 
water gezet om diverse vogels en 
dieren aan te trekken en broedgele-
genheid te geven. Het gebied erom-
heen wordt begraasd door konik-
paarden en runderen. 

Een nieuw fietspad 
Vervolgens fietsten we via de Nieu-
we Strumpt door een gebied met 
broedende weidevogels richting 
Ulicoten. Via camping de Pondero-
sa kwamen we uit op de Oude Bre-
dasebaan waar we een laatste stop 
hielden bij de Strijbeekse Beek. 
Will vertelde ons dat hier volgend 
jaar niet alleen een brede ecologi-
sche verbindingszone maar ook een 
fietspad naast de beek zal worden 
aangelegd om zo van de mooie na-
tuur te kunnen genieten. Het fiets-
pad zorgt ook voor een wonder-
mooie verbinding tussen de Oude 
Bredasebaan en de Baarleseweg en 
zal ongetwijfeld veel gebruikt gaan 
worden. 
 
Voorzien van veel informatie uit 
eigen streek kwamen we zo weer 
terug bij Bellevue.  
Op het terras konden wij alleen 
maar vaststellen dat het een mooie, 
gezellige en leerzame tocht is ge-
weest. Bij deze willen wij de orga-
nisatie dan ook bedanken voor deze 
geslaagde dag. 
 

André en Netty, Will en Leny 

Ook bij het bootjesven werd even gestopt 
Foto: Marianne Dumont 

Na 48 km zat het er eindelijk op                                                 Foto: Guus Degenaar 

...De gebouwen zijn nu geheel 
gerestaureerd en onder de 

naam “De Bonte Beestenboel” 
ingericht voor zomerkampen 

waar... 
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B innenkort zal het reservaat de 
Bleeke Heide meer dan twee 

keer zo groot worden. Het huidige 
reservaat zal dan uitgebreid wor-
den met wat we nu nog de 
“zuidelijke Bleeke Heide” noemen.  
 
Plan van Toedeling 
Op papier is de zuidelijke Bleeke 
Heide al vrijgemaakt. Gelukkig zijn 
er tegen dit “Plan van Toedeling” 
wat betreft de zuidelijke Bleeke 
Heide geen bezwaren gemaakt door 
de boeren. Wel moeten eerst alle 
andere bezwaren in de Landinrich-
ting opgelost worden voordat de 
gronden in eigendom kunnen over-
gaan naar Staatsbosbeheer en dat 
zal nog wel een jaartje duren.  
 
Geld voor agrarisch natuurbe-
heer 
Door de samenwerking van een he-
leboel partijen heeft de provincie 
Noord Brabant financiële middelen 
vrijgemaakt zodat de agrariërs op 
de zuidelijke Bleeke Heide (op vrij-
willige basis) drie jaar lang beheers-
pakketten kunnen afsluiten met de 
overheid. Dit is vanaf 2005 tot het 
moment dat de gronden in eigen-
dom overgaan naar Staatsbosbe-
heer, naar verwachting eind 2007. 
Het betreft hier grasland- en akker-
landpakketten ten behoeve van de 
weide- en de akkervogels. In 2005 
hebben enkele agrariërs een aarze-
lend begin gemaakt om als eersten 
op enkele ha’s beheerscontracten af 
te sluiten. Dit kwam ook omdat we 
de contracten pas laat in het voor-
jaar konden aanbieden. Dit jaar 
wordt er in de zuidelijke Bleeke 
Heide op maar liefst 30 ha aan agra-
risch natuurbeheer gedaan. Op 17 
ha hiervan zijn akker- of weidevo-
gelpakketten afgesloten. De vor-
ming van het nieuwe reservaat 

krijgt zo langzaam maar zeker 
vorm. Volgend jaar ziet het ernaar 
uit dat op het grootste gedeelte van 
de gronden in de zuidelijke Bleeke 
Heide (55 ha) weide- of akkercon-
tracten afgesloten kunnen worden 
met de agrariërs. Als je volgend 
voorjaar vanaf de Ulicotenseweg op 
het pad door het reservaat wandelt, 
zie je aan je rechterhand het huidige 
weidevogelreservaat en links een 
harmonieuze mozaïek van bloemrij-
ke weilanden en extensief beheerde 
graanvelden. Dit jaar werd dit 
plaatje goed zichtbaar. 
  
Resultaten broedseizoen 2006 
Dit nieuwe agrarische natuurbeheer 
op de zuidelijke Bleeke Heide 
wierp dit jaar al tamelijk spectacu-
lair zijn vruchten af. Het is alleen al 
een genot om weer groepen vogel-
tjes boven de graanvelden te zien 
vliegen, vooral omdat het om soor-
ten gaat die op de rode lijst staan: 

Veldleeuweriken, graspiepers, gele 
kwikstaarten, kneutjes, patrijzen en 
kwartels. Van al deze soorten nam 
het aantal broedpaartjes toe.   
Helaas is het niet allemaal rozen-
geur en maneschijn. De aantallen 
paartjes broedende kieviten en 
grutto’s in het huidige reservaat ne-
men snel af. Mogelijk dat in het re-
servaat toch te weinig bekalking en 
bemesting met vaste stalmest 
plaatsvindt. Dit zou aangetoond 
kunnen worden door monitoring 
van de bodemfauna, het voedsel 
van broedende weidevogels. Dit is 
helaas niet gebeurd en de invloed 
van Mark en Leij op het  
beheer neemt snel af als de gronden 
eenmaal in handen zijn van  
Staatsbosbeheer" 
 
Verwachting 2007 
In de Landinrichtingscommissie 
hebben we onlangs afgesproken om 
volgend jaar het systeem van de 

Leeuwerikveldjes op de  
zuidelijke Bleeke Heide 

Veldleeuwerik                                          Foto: Adri de Groot,  www.vogeldagboek.nl 
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lijke voordelen biedt ten opzichte 
van wintergraan. De vegetatie is 
tijdens het broedseizoen minder 
snel dicht en hoog waardoor het ge-
was langer bruikbaar is als broed-
plaats voor veldleeuwerik en kievit. 
Door de langer open blijvende 
structuur warmt de bodem sneller 
op wat gunstig is voor insecten en 
dus ook voor het broedsucces van 
akkervogels. Bovendien kunnen pa-
trijzenkuikens zich in juni in de nog 
relatief open vegetatie gemakkelij-
ker door het gewas verplaatsen dan 
in het dan al zeer dichte winter-
graan. In gebieden met veel zomer-
graan, liggen ’s winters ook meer 
graanstoppels wat ook weer een 
gunstig effect heeft voor bijv. over-
winterende veldleeuweriken. Het 
verdwijnen van de zomergraanteelt 
ten gunste van wintergraan wordt 
door specialisten gezien als een van 
de belangrijkste oorzaken van de 
achteruitgang van akkervogels.  
Wij houden u op de hoogte van de 
voortgang van de proef. 
Bronnen: “Van de stakkers van de 
akkers naar de helden van de vel-
den” van Olivier en Maarten Hens 
en de “Rode lijst van de Nederland-
se broedvogels” 
 
 

Johan Schaerlaeckens 

in een graanveld ontstaan geschikte 
broed- en foerageerplekken tot ver 
in de zomer. Hierdoor kan de veld-
leeuwerik meer broedsels per jaar 
grootbrengen, een belangrijk knel-
punt in het populatieherstel. De 
veldjes zijn heel eenvoudig aan te 
leggen: Gewoon even niet zaaien. 
De open, spontane vegetatie is ide-
aal als voedsel- en broedgebied. De 
benodigde oppervlakte is minimaal, 
want drie van dergelijke veldjes per 
hectare is genoeg. De veldjes mo-
gen niet langs de ”tramlijnen” lig-
gen en op meer dan 20 meter van de 
perceelsranden (predatoren!!). Ver-
der behoeven deze veldjes geen 
speciale aandacht. Wanneer kleine 
depressies (laagtes) in het veld aan-
wezig zijn, kunnen de veldjes bij 
voorkeur op deze plaats aangelegd 
worden. De graanopbrengst is hier 
meestal toch al geringer en er kun-
nen door het vochtiger micro-
klimaat ‘s zomers meer insecten 
voorkomen, dus meer voedsel voor 
de vogels. Ook andere soorten van 
open landschappen zoals gele kwik-
staart, patrijs, kwartel en grauwe 
gors profiteren van de hierboven 
genoemde maatregel. 
 
Zomergraan - Wintergraan 
Verder komt uit onderzoek dat zo-
mergraan voor akkervogels duide-

"Leeuwerikveldjes" structureel op 
te nemen in het beheer van de 
graanakkers in de zuidelijke Bleeke 
Heide. Hiervoor hebben we weer 
wel de medewerking nodig van de 
boeren en Guust van der Steen maar 
de ervaring leert dat dit wel gaat 
lukken.  
De bedoeling is verder dat we vol-
gend jaar aan Staatsbosbeheer laten 
zien wat de resultaten van de leeu-
werikveldjes zijn zodat Staatsbos-
beheer dit beheer kan opnemen 
in de op te stellen contracten met de 
agrariërs als de gronden (eind 
2007?) naar SBB overgaan. 
 
Natuurmonumenten (NM) 
Hans Hofland van NM was zo en-
thousiast over onze plannen met de 
leeuwerikveldjes dat hij meteen zijn 
collega’s benaderd heeft. Ook Na-
tuurmonumenten zal het “leeuwe-
rikproject” op hun gronden als 
proef invoeren. Mocht de proef een 
positieve uitwerking hebben op de 
stand van de veldleeuwerik willen 
ze het project standaard (dus ver-
plicht) in de af te sluiten contracten 
met de agrariërs opnemen. Eerst 
Brabant-breed, vervolgens lande-
lijk. Hans stelt ook voor om dan ge-
zamenlijk de ZLTO te benaderen 
om dit ook in de agrarische gebie-
den in te voeren. De kostenderving 
is zeer gering en misschien zijn hier 
in Reconstructieverband oplossin-
gen voor. 
 
Leeuwerikveldjes: Proefproject 
Zuidelijke Bleeke Heide 2007 
De veldleeuwerik is een soort van 
de Rode lijst. De Nederlandse po-
pulatie veldleeuweriken is in twin-
tig jaar gedecimeerd. Men schat dat 
de afname meer dan 90% bedraagt. 
Het lukt de soort niet meer om de 
noodzakelijke twee tot drie broed-
sels groot te brengen. In Groot-
Brittannië heeft de “Royal Society 
for the Protection of Birds” iets ge-
vonden dat uitblinkt in zijn eenvoud 
en waar hele goede resultaten mee 
zijn bereikt. Door het niet inzaaien 
van vlakken van 3x6 of 4x4 meter 

 

Kneu ♂                                             Foto: Adri de Groot,  www.vogeldagboek.nl 
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Dat kan vanaf nieuwsbrief 40. Dat kan vanaf nieuwsbrief 40.   

Wij roepen u op om uwWij roepen u op om uw mooiste digitale natuurfoto  mooiste digitale natuurfoto 
op te sturen naar de redactie op te sturen naar de redactie 

(wimdumont@kpnplanet.nl). Uit alle inzendingen zal (wimdumont@kpnplanet.nl). Uit alle inzendingen zal 
de beste foto gekode beste foto gekozen worden die dan afgedrukt zen worden die dan afgedrukt 

wordt in de nieuwsbrief, met vermelding van uw naam wordt in de nieuwsbrief, met vermelding van uw naam 
en eventueel met een korte beschrijving. Nieuwsen eventueel met een korte beschrijving. Nieuwsbrief brief 

40 verschijnt omstreeks 16 december  a.s. Wilt u 40 verschijnt omstreeks 16 december  a.s. Wilt u 
memeeedoen zorg dan dat uw foto uiterlijk op vrijdag      doen zorg dan dat uw foto uiterlijk op vrijdag      

1 december in het bezit is van de redactie.1 december in het bezit is van de redactie.  
 

Met het insturen van de foto verklaart u geen bezwaar te hebben tegen  
plaatsing van uw foto in de nieuwsbrief. 

is ook prachtig. Voor hen die al 
nieuwsgierig zijn, kunnen alvast 
even kijken op zijn mooie website: 
Natuurfotografie Han Meeuwsen.  
De lezing wordt gehouden op 15 
december om 20.00 uur in Belle-
vue. Ook niet-leden zijn welkom. 

 
Loes Schaerlaeckens 

Activiteitencoördinator 
 

Vrijdag 15 december 2006 
Café Bellevue Chaam 

Aanvang 20.00 uur 
Toegang gratis 

Ook niet-leden zijn van harte welkom 
Op pagina 28 en 29 meer over lezingen 

bultruggen, zeeleeuwen, zeeotters, 
elanden, zeearenden, walrussen en 
niet te vergeten grizzlyberen. 
   
Na de pauze laat hij ons zien hoe de 
wisselwerking tussen de zon en de 
maan het levensritme op aarde be-
paalt. De aantrekkingskracht van de 
maan zorgt voor eb- en vloedwer-
king. In deze voordracht neemt hij 
ons mee naar die bepaalde levens-
ritmen die voornamelijk door de 
zon en de maan worden bepaald. Je 
zou kunnen zeggen een reis in de 
tijd met alles wat je onderweg tegen 
kunt komen. Maar ook wanneer 
zon, maan en aarde met elkaar in 
conflict komen. Hier ontstaan de 
maansverduistering en zonsverduis-
tering en het wonderlijke noorder-
licht. 
Het klinkt niet alleen prachtig: Het 

O p vrijdag 15 december wordt 
de Mark en Leij-lezing ver-

zorgd door Han Meeuwsen. Han is 
al 25 jaar een gerenommeerd na-
tuurfotograaf en heeft hiervoor 
verschillende delen van de wereld 
bezocht en gefotografeerd. Dit al-
les staat garant voor een onverge-
telijke dia-avond. Daarom zijn we 
blij Hans bereid gevonden te heb-
ben ons zijn dia’s te willen laten 
zien.  
 
Voor de pauze krijgen we schitte-
rende beelden van Alaska, een van 
de laatste, onbekende wildernissen 
op aarde. Met behulp van kleine 
watervliegtuigjes bezocht Han de 
uithoeken van dit majestueuze land. 
In de lezing vertelt hij over zijn er-
varingen en adembenemende ont-
moetingen met onder andere 

Lezingen: ‘Alaska’ en  
’Tussen zon en maan’   
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boomtak te drukken.  
Zijn voedsel bestaat vrijwel alleen 
uit insecten, die in de vlucht gevan-
gen worden, hiervoor kan de snavel 
erg ver opengesperd worden. De 
vogel is in Nederland sterk achter-
uit gegaan en staat daarom op de 
rode lijst. Er zijn nog ongeveer 
1000 broedparen bekend. 
 
Geitenmelker 
Vroeger werd de nachtzwaluw ook 
geitenmelker genoemd, omdat men 
dacht dat de vogel 's nachts bij 
schapen en geiten melk dronk. Hij 
had deze reputatie te danken aan het 
mysterieuze en verscholen leven dat 
hij leidt en aan zijn snavel die zo 
extreem ver open kan. 
Om half twaalf, nog steeds warm en 
inmiddels lek gestoken door de 
muggen, gingen we weer voldaan 
naar huis.  
Het was een geweldig interessante 
excursie en we zijn ons ervan be-
wust dat we enorm veel geluk heb-
ben gehad, om zo dicht bij de 
nachtzwaluw te kunnen komen.  
 

Annet Cleijsen 

de vogel behoort. Ook vanuit ande-
re hoeken kwam het geluid van 
nachtzwaluwen. Er zitten meerdere 
koppeltjes op de Regte Heide. Toen 
we iets verder liepen zagen we hem 
ook vliegen, het leek wel een grote 
vleermuis. Telkens dook hij geruis-
loos op, jagend op insecten, om dan 
ineens weer uit het zicht te verdwij-
nen. 
 
Familie Caprimulgidae 
De nachtzwaluw behoort tot de fa-
milie van de nachtzwaluwen 
“Caprimulgidae”  en heeft een leng-
te van 26 tot 28 cm en een span-
wijdte van 54 tot 60 cm. Hij broedt 
in open naaldbos op zandgronden, 
vaak in de nabijheid van vennen en 
heidevelden. Hij is hier van mei tot 
september en overwintert in Afrika.  
Het verenkleed van de nachtzwaluw  
is bruin met een witte tekening, 
waardoor de vogel nauwelijks 
zichtbaar is op een ondergrond van 
boomschors of bladeren. De nacht-
zwaluw is alleen actief in de sche-
mering en ’s nachts en maakt over-
dag gebruik van zijn schutkleur 
door zich tegen de grond of een 

O p 13 juni, het was een uitge-
lezen warme zomeravond, 

kwam een groepje van vijftien 
mensen bijeen bij ‘t Riels Hoefke” 
waar we werden ontvangen door 
de beheerder van de Regte Heide 
de heer Wim de Jong. 
 
Zacht ratelend, snorrend geluid  
Het was 21.00 uur en nog te vroeg 
om de nachtzwaluw te horen of te 
zien, daarom stelde Wim voor om 
via een omweg naar de plek te lo-
pen waarvan hij zeker wist dat er 
nachtzwaluwen zaten. Met de wind 
op kop zou ons gebabbel ons ook 
niet zo snel verraden. 
Al lopende zagen we al snel een 
paar reeën in het veld, vossen zou-
den er ook zitten, volgens Wim, 
maar die lieten zich niet zien. Ook 
zagen we verschillende vogels zoals 
rietgors, roodborsttapuit en er vloog 
een koekoek over. 
Langzaamaan werd het wat sche-
merig en onze oren waren gespitst 
op een geluid dat het grootste deel 
van ons nog nooit had gehoord. 
Eenmaal in het bos, na een goed uur 
lopen, hoorden we plotseling in de 
verte een zacht ratelend, snorrend 
geluid, wat een beetje aan kikkers 
deed denken. Voorzichtig liepen we 
in die richting en Wim klapte zacht-
jes in zijn handen om de vogel te 
lokken. Het ratelen werd alsmaar 
luider, we kwamen dichterbij. Plot-
seling kwam de nachtzwaluw te 
voorschijn en zette zich pontificaal 
in zijn volle lengte op een zijtak 
van een boom waar wij hem prach-
tig konden bewonderen, terwijl hij 
zonder tussenpozen alsmaar datzelf-
de prachtige doordringende ratelen-
de geluid maakte. Volgens Wim 
had hij hem extra hard opgedraaid 
(de grappenmaker!). Hij bleef daar 
wel een kwartier zitten en ineens 
vloog hij weg. We konden toen ook 
goed het klappen van de vleugels 
horen, dat tot het baltsgedrag van 

Terugblik: Excursie nachtzwaluw  

Nachtzwaluw 
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D e vakantieperiode ligt nog 
maar net achter ons, maar 

zijn er toch al weer de nodige ver-
gaderingen geweest. Lastige verga-
deringen soms waarin netelige 
kwesties moeten worden bespro-
ken. Maar ook leuke overlegverga-
deringen zoals eerder deze week 
met een vertegenwoordiging van 
coalitiepartij CDA. Het initiatief 
daarvoor kwam van een raadslid 
die vond dat hij onvoldoende af-
wist van de reconstructie in de Ba-
ronie. In een ongedwongen en re-
laxte sfeer hebben we samen met 
een paar raadsleden en een achter-
banlid op het gemeentehuis in 
Chaam een aantal zaken bespro-
ken die verband houden met de re-
constructie.  
 
Op de aanstaande jaarvergadering 
begint al weer mijn vijfde jaar als 
voorzitter van Mark en Leij. In eer-
ste instantie als interim-voorzitter 
en later als gekozen voorzitter van 
de vereniging. Ik heb daarbij veel 
steun ontvangen van de oud-
voorzitter, van mijn medebestuurs-
leden en van andere prominente 
M&L leden. Ondanks het feit dat 
bij de komende jaarvergadering 
mijn laatste jaar als voorzitter in zal 
gaan, ben ik niet van plan om ach-
terover te gaan leunen. Het aan-
staande10-jarig bestaan is een 
mooie gelegenheid om de vereni-
ging een impuls te geven en er voor 
te zorgen dat we een sterke vereni-
ging blijven waar andere partijen 
rekening mee zullen houden. Niet 
alleen hopen we een groei in het 
ledental te bewerkstelligen maar 
ook een versterkte betrokkenheid 
van de leden is een streven voor het 
komende jaar. Hoe dat gestalte 
krijgt, kunt u in de komende 
nieuwsbrieven lezen. 

Will Woestenberg 

Van de  
voorzitter 

V olgend voorjaar bestaat 
Mark en Leij 10 jaar. Voor 

het Mark en Leij bestuur voldoen-
de aanleiding om hier wat uitge-
breider bij stil te staan. Op vrijdag 
30 maart 2007 willen wij ons tien-
jarig bestaan op gepaste wijze vie-
ren. Als thema voor deze dag heb-
ben we gekozen voor: Tien jaar 
Mark en Leij en hoe nu verder? 
 
Het bestuur vindt dat vooral onze 
leden op deze dag centraal moeten 
staan. Daarom willen we op 30 
maart ’s avonds al onze leden uitno-
digen voor een gezellige feest-
avond. Met een kleine terugblik 
over de afgelopen tien jaar en een 
voorzichtige blik op de toekomst.  
Verder willen we al onze partners 
uitnodigen met wie we de laatste 
tien jaar zo nauw hebben samenge-
werkt. We denken dan aan de ge-
meentes Alphen-Chaam en Baarle-
Nassau, de natuurbeherende instan-
ties Natuurmonumenten, Brabants 
Landschap en Staatsbosbeheer, de 
Brabantse Milieufederatie, de Land-
inrichtingscommissie “Baarle-
Nassau”, de Reconstructiecommis-
sie de Baronie, de Brabantse Delta 
en de Dienst Landelijk Gebied.  
Mede dank zij hen hebben we de 
laatste tien jaar vele successen kun-
nen boeken in het 
werkgebied van 
Mark en Leij. We 
denken aan het ont-
staan en de ontwik-
keling van nieuwe 
natuurgebieden zoals 
de Bleeke Heide, het 
Broek, het Chaam-
sche Bekengebied en 
’t Merkske. Dat onze 
inspanningen ook 
elders gewaardeerd 
werden, blijkt uit het 
feit dat onze vereni-

ging de vrijwilligersprijs van de 
provincie mocht ontvangen.  
Zonder een sterk ledenbestand was 
dit alles niet mogelijk geweest. Het 
Mark en Leij-bestuur was zich dit 
goed bewust. Voor onze leden orga-
niseerden we cursussen en lezingen, 
hielden excursies naar binnen- en 
buitenland, organiseerden fiets- en 
wandeltochten, populair is ook de 
jaarlijkse quiz, we werkten in het 
veld, ontwikkelden het nestkasten-
project. Ook konden onze leden 
zich aansluiten bij een van de vele 
werkgroepen van Mark en Leij. 
Last but not least natuurlijk onze 
veel gelezen nieuwsbrief met alle 
wetenswaardigheden over natuur en 
landschap in onze streek.  
De avond zelf bestaat uit een kort 
officieel gedeelte waarbij ook onze 
partners een rol zullen spelen. Daar-
na volgt er een (heel) ontspannen 
avond waar er flink gelachen zal 
worden. De werkgroep heeft al een 
aantal bijeenkomsten gehad en 
bruist van de goede ideeën. In de 
volgende nieuwsbrief krijgt u meer 
informatie maar noteer alvast deze 
avond (vrijdagavond 30 maart) in 
uw agenda. 
 

Loes Schaerlaeckens 
feestcommissie van Mark en Leij 

Tienjarig bestaan  
van Mark en Leij. 
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Trends en bijzonderheden 
 

H et meest opvallend de afge-
lopen maanden waren de 

waarnemingen van enkele heel 
zeldzame vlinder- en libellensoor-
ten. In onze streek werden door 
leden van Mark en Leij een rese-
dawitje (Wim Cornelissen en Will 
Woestenberg: Gilze), een keizers-
mantel (Henk Cornelissen: Wa-
randetuin, Alphen), een kleine ijs-
vogelvlinder (Frank Degenaar: 
Merkske) en een bandheidelibel 
(Henk Laarhoven: Tuin, Chaam) 
gezien. Meer bijzonderheden vindt 
u in de mailbox.  

Wat de vogels betreft doen de wie-
lewaal, de fluiter en de koekoek het 
onverminderd slecht. De stand van 
de zomertortel lijkt zich enigszins 
te stabiliseren. Ook boomvalken 
werden op verheugend veel plaat-
sen (met uitgevlogen jongen) ge-
zien. 
Spectaculair was de waarneming 
van zo’n zeventig rustende ooie-
vaars op 26 augustus in de Bleeke 
Heide. De groep overnachtte in het 
dorp Meerle en bracht daar nogal 
wat consternatie teweeg. De groep 

is waarschijnlijk een afsplitsing van 
een groep van maar liefst 245 ooie-
vaars die de dag ervoor in Hank ge-
zien werd. Op 1 juni werd de zeld-
zame grauwe klauwier in ’t Merks-
ke gezien. Langzaam maar zeker 
worden gebieden als ’t Merkske en 
’t Broek geschikt als broedvogel 
voor deze in Nederland zeldzame 
vogel. In het tegen ’t Merkske gren-
zende Wortel Kolonie werd een 
baltsende houtsnip gezien. Ook de 
roofvogels doen het goed in           
’t Merkske. 
Frie Boon telde weer zo’n twintig 
paartjes geelgorzen op de Gilzesche 
Heide. Samen met de gemeente 
Alphen-Chaam zijn we gestart met 
een ecologisch bermbeheersplan dat 
tegemoet komt aan de biotoopeisen 
van deze soort. Ook de veldleeuwe-
rik doet het in dit gebied nog altijd 
redelijk goed.  
In de mailbox weer bijzondere en 
leuke waarnemingen van onze le-
den bijv. de spontane reddingsactie 
van Pieter van Eil toen een familie 
wezeltjes de weg Chaam-Ulvenhout 
probeerde over te steken. 
 
Bleeke Heide 
De doortrek van steltlopers viel wat 
tegen. Wel was het einde mei 
“plevierentijd”. Van zowel de bont-
bekplevier, als de kleine plevier als 
de (in het binnenland zeldzame) zil-
verplevier werden meerdere exx. 
gezien. Het aantal kluten bereikte in 

deze tijd een nieuw record: tien exx. 
Drie paartjes hebben broedpogingen 
ondernomen. Een paartje is erin ge-
slaagd jongen groot te brengen. Er 
werden eind mei ook doortrekkende 
visdieven gezien. In de zuidelijke 
Bleeke Heide werden constant twee 
tot drie roepende kwartels gehoord. 

Van 26 tot 28 mei werd er een ja-
gende velduil op de Bleeke Heide 
gezien. Henk Laarhoven slaagde 
erin een foto van de vogel te ma-
ken, helaas net iets te onduidelijk 
om als zwart-wit in de nieuwsbrief 
af te drukken. Henk zag op deze 
dag ook nog een blauwborst en een 
goudplevier in zomerkleed. Op de 
zuidelijke Bleeke Heide werden, 
behalve kwartels, veel kneutjes, ge-
le kwikken, graspiepers en veld-
leeuweriken gezien. Dit heeft alles 
te maken met het agrarisch natuur-
beheer dat we ingezet hebben. Re-
gelmatig werd op de Bleeke Heide 
een vrouwtje bruine kiek gezien. 
Mogelijk betreft ’t hetzelfde vrouw-
tje als die in ’t Merkske overzomer-
de. 
 
Het Merkske en Wortel Kolonie 
Dank zij Erik Rijnen blijven we 
goede op de hoogte van de vogelbe-
volking van ’t Merske en de aan-
grenzende Wortel-Kolonie. De 
meeste van de waarnemingen hier-
onder komen van hem. Erik be-
dankt.  

Waarnemingen in de streek 

 

Resedawitje 

Ooievaars 

Kwartel 
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ook dit jaar weer de kerkuilen in het 
Mark en Leij gebied. 
Wim en Frank Cornelissen telden 
veertien broedgevallen. Deze veer-
tien paartjes brachten vijftig jongen 
ter wereld waarvan er eenenveertig 
uitvlogen en negen dood gingen. 
Tien eieren kwamen in het geheel 
niet uit. Gilze telde twee broedge-
vallen, Ulicoten vier, Chaam zeven 
en Ulvenhout een.  
Tijdens hun inventarisatie rondes 
ontdekten Wim en Frank ook nog 
drie broedgevallen van de steenuil: 
Twee in Ulicoten en een in Gilze. 
Twee maal hadden steenuiltjes on-
derdak gevonden in kerkuilenkasten 
en één broedgeval was onder golf-
platen. In totaal vlogen acht jonge 
steenuiltjes uit, waarvan er later een 
dood teruggevonden is. 
Hans van Loon en Will Woesten-
berg telden in Alphen dit jaar vijf 
broedgevallen van de kerkuil. Vier 
broedgevallen in nestkasten en één 
vrij broedgeval. Vier paartjes 
brachten in totaal tien jongen ter 
wereld waarvan er acht uitvlogen 
en twee dood gingen. Eén paartje 
had bij de jaarlijkse controle vijf 
eieren maar hiervan is het uit-
vliegresultaat niet bekend omdat 
vervolgcontroles niet mogelijk ble-

zien op exact dezelfde locatie als 
vorig jaar. 
 
Alphense Bergen 
Op de Alphense Bergen slaagde een 
paartje boomvalken erin jongen 
groot te brengen. Door meerdere 
waarnemers werden hier eind au-
gustus drie tot vijf boomvalken ge-
zien. In de door Staatsbosbeheer 
verzachte bosranden hebben zich 
boompieper en boomleeuwerik als 
broedvogel gevestigd. Triest is het 
om te constateren dat de aanwezige 
mierennesten hier steeds verstoord 
worden door mensen. 
 
Regte Heide 
Op en in de onmiddellijke omge-
ving van de Regte Heide broedden 
een paartje boomvalken (regelmatig 
jagend te zien boven de heide), een 
paartje wespendieven, nachtzwalu-
wen (vier zingende mannetjes door 
Rob Voermans), zwarte en groene 
specht, veldleeuweriken en rood-
borsttapuiten. De laatste winters 
kunnen we hier ook genieten van 
twee overwinterende klapeksters en 
een mannetje blauwe kiek. 
 
Kerkuilen 
Mark en Leijers inventariseerden 

De geelgors doet het dit jaar goed 
op de Castelreesche Heide. Er zijn 
minstens vier zingende mannetjes. 
Ook van de wielewaal waren er 
drie, maar mogelijk ook vier, roe-
pende mannetjes in de omgeving 
van het moeras van Wortel Kolonie. 
Ook in de Schootse Hoek en de 
Halsche Beemden waren wielewa-
len present.  
Zomertortels hoorde Erik op zijn 
ronde op vier plekken. Al met al 
heel bemoedigend, gezien de slech-
te tijden die deze soorten doorma-
ken. Op het Bootjesven brengen ge-
oorde futen en dodaarsjes met suc-
ces jongen groot. Op 26 mei zat 
hier een purperreiger.  
Het steeds extensiever gebruik van 
de gronden heeft een grote aantrek-
kingskracht op roofvogels.  
Het aantal prooidieren neemt hier-
door toe. Erik Rijnen telde afgelo-
pen winter maar liefst twaalf soor-
ten roofvogels:  
Visarend (doortrekker op 8 april). 
Rode wouw (doortrekker op 6 
april). Zwarte wouw (door-trekker 
op 7 mei). Bruine kiekendief 
(overzomerend vrouwtje). Blauwe 
kiekendief (overwinterend vrouw-
tje). Grauwe kiekendief (door-
trekkend adult mannetje op 23 
april). Buizerd (meerdere broedpa-
ren). Wespendief (waarschijnlijk 
een broedpaar). Sperwer (broed-
vogel, maar vooral in de winter vrij 
talrijk). Havik (broedvogel in het 
aangrenzende Belgische boscom-
plex). Torenvalk (minimaal drie 
paartjes in het gebied). Boomvalk 
(een broedpaar). Ook de zeldzame 
velduil werd in week 17 en 18 ge-

Wielewaal 

Kerkuil                                                   Foto:  Douglas E. Trapp / www.bcfo.ca 
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ken. Omdat dit een ervaren paartje 
betreft in een goede habitat is de 
hoop gerechtvaardigd dat van dit 
broedgeval meerdere jongen zijn 
uitgevlogen. Opvallend was verder 
dat een ervaren paartje dit jaar maar 
één ei produceerde en uitbroedde. 
Mogelijk dat een (mislukt) broedge-
val van een paartje kauwen in de-
zelfde nestkast hiervan de oorzaak 
was. 
De broedresultaten bij de steenuilen 
waren dit jaar erg wisselend. Er wa-
ren drie broedgevallen in nestkas-
ten. Twee paartjes brachten in totaal 
negen jongen ter wereld waarvan er 
zeven zijn uitgevlogen en twee 
dood gingen. Een derde paartje pro-
duceerde drie eieren die geen van 
allen uit kwamen. Verder waren er 
twee vrije broedgevallen, één in 
Alphen en één in Riel. Van deze 
broedgevallen zijn in beide gevallen 
uitgevlogen jongen waargenomen 
maar het aantal is onbekend. Eén 
jong viel vroegtijdig uit het nest en 
is door (ex-)wethouder Ton Huyben 
met de hand grootgebracht en los-
gelaten toen de vogel volgroeid 
was. Chapeau. 
Johan Versmissen telde vier 
broedgevallen van de kerkuil in 
Baarle-Nassau. Drie daarvan waren 
te controleren en gaven als resultaat 
acht uitgevlogen jongen. Eén 
broedplaats was onbereikbaar. 
Torenvalken: Een eerste controle 
van de kasten tijdens de eifase le-
verde ons negentien bezette kasten 
op (bezettingspercentage 67% ). 
Hierin waren zevenentachtig eieren 
aanwezig. Bij het controleren van 
de pulli bleken er vijf mislukte en 
veertien geslaagde broedgevallen te 
zijn met een totaal van vijfenvijftig 
uitgevlogen torenvalken.   
Steenuil: De steenuil heeft in Baarle 
Nassau op vijf locaties gebroed. In 
totaal zijn er dertien jonge steenui-
len uitgevlogen. 
 
Uit de mailbox 
Harry van Vugt op 18-5: Op dins-
dag 16 mei zijn Agnes en Hans van 
der Sanden en ik op de fiets de Gil-

sche Hei. De vogel zat op z'n ge-
mak op een prikkeldraad. Na een 
poos dook hij af en toe in het gras 
en verorberde op de draad zijn 
prooi. Ik heb de vogel ongeveer een 
kwartier heel mooi kunnen bekij-
ken.  
 
Henk Laarhoven op 2-6: Vandaag 
na alle regen een topdag in onze 
tuin. Het begon met een urenlang 
roepende zomertortel (al vele jaren 
een vaste gast). Vervolgens een 
langdurig zingende nachtegaal 
(tweede waarneming voor onze 
tuin). Tot slot zag en hoorde ik een 
bosrietzanger. Daarnaast natuurlijk 
de zwartkop, de tuinfluiter en de 
spotvogel. En deze week heb ik al 
drie keer een volwassen ransuil te-
gen de avond in de tuin gezien 
(zelfs met volop daglicht op een 
paal middenin de tuin). Waarom 
zou men eigenlijk nog op vogelreis 
gaan??? 
 
Liesbeth de Jong op 3 juni: In de 
tuin van mijn ouders (Ulvenhout 
tegen de A58) zie ik altijd wel iets 
bijzonders langs vliegen. Als ik er 
koffie ga drinken zit ik dan ook al-
tijd met mijn blik gericht naar bui-
ten (lekker gezellig). Een verrekij-
ker staat inmiddels steevast voor 
het raam. Veel bijzondere vogels 
heb ik hier al aanschouwd, zoals 
de bonte vliegenvanger, (dit jaar 
nog niet gezien) en de groene 
specht. Zij zijn altijd wel aanwezig 
en laten zich geregeld zien. Van-
daag zag ik een vogeltje dat ik nog 
nooit gezien had, dat wist ik zeker. 
Wit kopje met een zwart brilleke 

ze heide doorgereden. Het betreft 
een vreemd, intensief landbouwge-
bied met opvallend veel vogels. 
Veel grasland was al gemaaid. De 
kieviten beginnen aan een tweede 
legsel op de pas ingezaaide maïsak-
kers. Vooral langs de Boerenbaan 
was het verrassend vogelrijk. Totaal 
tien zingende geelgorzen gezien en/
of gehoord. De boomleeuwerik zat 
aan de rand van de Alphense ber-
gen. Bij de Lammerweg ligt nog 
een mooi, niet gemaaid, weiland 
met veel boterbloemen. Daar zat 
een koppel grutto's. Rechts daarvan 
zat op een gemaaid stuk nog een 
koppel grutto's, doelloos op één 
poot, waarschijnlijk uitgemaaid. Op 
de Hooge Aard zaten twee koppels 
grutto's. 
 
Will Woestenberg op 28-5: Van-
middag, op de terugweg van de 
zondagse fietstocht vlogen er twee 
boomvalken boven de weilanden 
aan de westzijde van de Alphense 
bergen. Vanmorgen ook twee bos-
ruiters op de Bleeke Heide. Waar-
schijnlijk zijn de beide broedsels 
van de kluten verloren gegaan door 
de overtollige regen van de afgelo-
pen twee weken. Eén paartje kluten 
is daar nog aanwezig. 
 
Erik Rijnen op 1-6: Zojuist om 
19.45 uur een prachtig mannetje 
grauwe klauwier op de Castelree-

Grauwe klauwier ♂  Foto: Rudi Petitjean  
www.naturegallery.be 

Buidelmees 
www.avifaunagroningen.nl 
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on veel bloemen en vlinders nu er 
niet meer zo vroeg gemaaid wordt. 
Verder meerdere geelgorzen en 
leeuweriken.  
 
Johan Schaerlaeckens op 8-7: 
Bleeke Heide: Vanmorgen een ja-
gend vrouwtje bruine kiek (tweede 
keer deze week), kluut met drie jon-
gen (+ nog twee adulte exx.). Een 
geoorde fuut, acht kemphanen 
(mannetjes in overgangskleed), zes-
endertig grutto's (met enkele vlieg-
vlugge jongen), veel jonge kieviten, 
twee groenpootruiters, twee ture-
luurs, drie witgatjes, een oeverlo-
per, een bosruiter, vier kleine ple-
vieren. In het zuidelijke gedeelte 
zitten waarschijnlijk drie roepende 
kwartelmannetjes, ook alarmeerden 
hier gele kwikken. Vlinders: o.a. 
een kleine vos, oranje zandoogjes, 
kleine vuurvlinder, veel geelspriet-
dikkopjes en distelvlinders. 
 
Erik Rijnen op 9-7: Vanmorgen 
eindelijk een roepende kwartel op 
de Castelreesche Heide. Wat wel 
grappig is dat de kwartelroep er al 
een paar weken te horen is, maar 
dan geproduceerd door een spotvo-
gel. De vogel roept het 'kwikmedit' 
éénmaal (maar wel levensecht) en 

Boerenbaan en de omgeving van 
het gasstation bezocht. Bij de Boe-
renbaan nog steeds vijf leeuweriken 
hoog in de lucht. Ook op twee 
plaatsen de kwartel. Veel boeren-
zwaluwen die met vele jongen op 
het prikkeldraad zaten te zonnen. 
Verder nog graspiepers, gele en 
witte kwikstaarten, geelgorzen en 
roodborsttapuiten. Bij het gasstati-

op, met rode rug en niet groot. Een 
prachtig vogeltje. Thuis gekomen in 
Bavel lees ik in mijn vogelboek dat 
het een mannetje buidelmees moest 
zijn! “Een zeldzame dwaalgast” 
staat erbij, dus ik dacht ik: “Dat 
mail ik even naar Johan”, bij deze 
dus. 
 
Ghislaine Mermans op 6-6: Van-
daag heb ik mijn vlag uit de hoek 
gehaald en opgehangen. Niet omdat 
onze jonge jongens het EK hebben 
gewonnen, maar omdat uiteindelijk 
de grauwe vliegenvanger weer te-
rug is gekeerd op zijn oude ver-
trouwde stekje. Vanochtend zijn pa 
en ma begonnen met het stofferen 
van hun nest en vliegen af en aan 
met van alles wat kan dienen tot een 
aangenaam verblijf. Nu nog af-
wachten wanneer ze gaan broeden 
en natuurlijk van mijn kant een hef-
tige bewaking zodat alles tot een 
goed eindresultaat komt. Vorig jaar 
was het zomaar een triest gebeuren 
met al die dode jonge vliegenvan-
gertjes. Ik vind wel dat ze heel laat 
aan een nest zijn gaan bouwen, 
maar beter laat dan nooit. 
 
Frie Boon op 2-7: Vanmorgen de De avond valt over de Bleeke Heide                  Foto: Marianne Dumont 

Grauwe vliegenvanger                                      Foto: Rein Hofman / www.birdfocus.nl 
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barst dan weer in zijn improvisaties 
uit. Vanmorgen hoorde ik eerst de  
spotvogel met zijn imitatie en later 
de kwartelhaan zelf. De Castelree-
sche Heide ligt er trouwens weer 
heel mooi bij, mooier nog dan vorig 
jaar: korenveldjes, veldbloemen, 
heel veel kleurnuances - je begrijpt 
meteen waarom Jan Huet hier zo 
graag schilderde. Veel zangvogel-
tjes: kneu (veel), roodborsttapuit, 
boom- en veldleeuwerik, boom- en 
graspieper, grasmus, spotvogel, fi-
tis. Gistermorgen in Kolonie o.a. 
wespendief, havik, wielewaal, zo-
mertortels, geoorde fuut en wit-
gatje. 
 
Pieter van Eil op 25-7: Afgelopen 
zondag 23 juli reed ik terug naar 
Ulvenhout na een bezoekje aan 
mijn moeder in Chaam. Het zal 
rond 13.00 uur geweest zijn. Ter 
hoogte van Huis ten Bosch zag ik 
links uit de berm, in een rijtje achter 
elkaar, een aantal beestjes de weg 
op komen rennen. Ik minderde 
vaart en kon ze rechts passeren zon-
der er een te raken. In mijn achter-
uitkijkspiegel zag ik dat de achter 
mij rijdende auto stopte.  
Gelukkig maar want een aantal jon-
ge wezeltjes (want dat waren het) 
bleef midden op de weg zitten ter-
wijl een volwassen wezel rechts in 
de berm mooi rechtop zat te kijken 
wat er allemaal gebeurde. Ik heb 
mijn auto onmiddellijk in de berm 
geparkeerd en ben snel teruggelo-
pen, ondertussen het tegemoet ko-

voor onze tuin. 
 
Erik Rijnen op 19-8: Vanmiddag 
eindelijk een grauwe vliegenvanger 
in het moeras van Wortel Kolonie. 
Misschien is er dit jaar in het moe-
ras gebroed. Vorige jaren was de 
boom waar de vogel nu zat een vas-
te stek. Boven Schoorbrugbos drie 
boomvalken tegelijk in beeld. Vrij-
wel zeker een broedgeval dus. De 
havik bij het moeras liet zich weer 
zien. Het is een juveniele vogel en 
hij 'kekkerde' enkele malen. Waar-
schijnlijk ook het resultaat van een 
broedgeval in de directe omgeving. 
En boven de Castelreesche Hei en 
Wortel Kolonie vanmiddag twee 
bruine kiekendieven: een juveniel 
met felgele kruin en een volwassen 
vrouwtje met roomwitte kruin en 
opvallende rui aan de linkervleugel.  
 
Will Woestenberg op 23-8: Bij-
gaand twee leuke foto's van een 

mend verkeer tot 
stoppen manend. 
Gelukkig gebeur-
de dat ook. Ik heb 
er twee opgepakt 
en de overigen 
met getrainde 
voetbewegingen 
(ik heb niet voor 
niets lang bij 
Chaam gevoet-
bald) richting vei-
lige haven ge-
loodst. Dit alles 
gebeurde allemaal 
zo snel dat ik niet 
eens meer kan 
vertellen om hoe-
veel beestjes het 
nu eindelijk ging. 
Ik denk een vol-
wassen ex. met 
een stuk of zes 
jongen. Pas later 
vroeg ik me af 
hoe bijtgraag deze 
roofdiertjes eigen-
lijk zijn. Op het 
moment zelf sta je 
daar niet bij stil, 
zij gelukkig ook niet. Bijzon-
der om mee te maken en gelukkig 
met een goede afloop. 
 
Will Woestenberg op 6-8: Vorig 
weekeinde zag ik in Alphen vier 
zomertortels (redactie: dat worden 
er na enkele dagen maar liefst ze-
ven) op het braakliggend stuk waar 
straks de Landerij wordt gebouwd. 
Er staat daar veel onkruid en er is 
dus veel zaad voorhanden. Gister-
middag ook voor het eerst deze zo-
mer een kleine vos op de vlinder-
struik in onze tuin. Vandaag zaten 
er twee kleine vossen. Verder nog 
dagelijks koninginnepages (meestal 
twee). kleine en grote koolwitjes, 
gehakkelde aurelia's, dagpauwogen, 
atalanta's, icarusblauwtjes, veel dis-
telvlinders, kleine geaderde witjes, 
citroenvlinders, een enkel zwart-
sprietdikkopje, bonte zandoogjes en 
tot slot vandaag een oranje zand-
oogje. Deze laatste soort is nieuw Wezel 

 

Bruine kiekendief 
Foto: Rein Hofman / www.birdfocus.nl 
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mager was en mede door de rui en 
het natte weer te weinig heeft kun-
nen jagen en daardoor waarschijn-
lijk uitgeput is geraakt.  
 
Henk Laarhoven op 29-8: Zoals 
beloofd hier nog wat waarnemingen 
van de laatste tijd. 
17-8: Alphense Bergen: minstens 
drie boomvalken (mogelijk zelfs 
vijf) luid roepend en duikend naar 
elkaar   (m.i. geslaagd broedgeval). 
19-7: Tuin Alphensebaan: een ree, 
drie keer een jonge bunzing en een 
vrouwtje bandheidelibel (een zeld-
zame soort die slechts op enkele 
plekken in Nederland voorkomt). 
10-7: Bleeke Heide: zingende klei-
ne karekiet. Juli: Tuin Alphense-
baan: op enkele avonden een ransuil 
zittend op een paal midden in de 
tuin. 
 
Henk Laarhoven op     4-9: Van-
morgen vlogen er op de Bleeke 
Heide vijf zwarte sterns jagend bo-
ven het water. Verder vloog er een 
vrouwtje bruine kiekendief over en 
waren er twee Indische ganzen en 
twee gele kwikstaarten aanwezig. 
Ook veel boerenzwaluwen en kievi-
ten. Door de hoge waterstand waren 
er geen andere steltlopers.  
 

Johan Schaerlaeckens 
 
In deze rubriek zijn de waarnemin-
gen tot en met 4 september ver-
werkt. 

 

O ok aanstaand herfst- en win-
terseizoen zijn er weer vijf 

werkdagen gepland. Vanaf septem-
ber zal steeds de laatste zaterdag 
van de maand (uitgezonderd de-
cember) hiervoor gereserveerd 
worden.  
 
Het accent zal liggen op werkzaam-
heden op terreinen van Natuurmo-
numenten en bos/heide gebieden 
van de gemeente Alphen-Chaam. 
Vertrek is traditioneel om 09.00 uur 
vanaf het Marktplein in Chaam. 
Voor tussentijdse koffie wordt ge-
zorgd en de werkdag wordt om 
12.00 uur afgesloten met erwten-
soep en stokbrood. Deze werkdagen 
worden door onze naarstige werkers 
niet alleen als zinvol maar ook als 
gezellig ervaren. 
De eerste werkdag is op 30 septem-
ber en zal in het Broek (Chaamse 
Bekengebied) plaatsvinden waar 
enkele poelen weer vrijgemaakt 
gaan worden van wilgen- en ander 
struweel dat de gewenste zonne-
schijn op en rond de poel verhin-
dert. Zwaar werk, maar met vele 
handen is veel te bereiken en de rest 
van de dag kan, met goedvinden 
van moeder de vrouw, gestrekt op 
de sofa worden doorgebracht hoe-
wel uiteraard het risico bestaat dat 
’s middags een strafexercitie in de 
eigen tuin volgt! 
Deelnemers worden steeds een 
week tevoren in kennis gesteld dat 
er een werkdag zit aan te komen en 
waar dat zal zijn. Bij onverhoopt 
erg slecht weer wordt niet uitgerukt. 
Belangstelling om de Mark en Leij-
werkploeg te versterken? Dan graag 
een berichtje naar Frank Degenaar, 
coördinator werkdagen: E-mail:     
f.degenaar@12move.nl of telefoon-
nummer: 0161-491478. 

 
Frank Degenaar 

Werkdagen 
Mark en Leij 

 
 
 
 

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  

sperwer die een turkse tortel te gra-
zen nam voor het raam van mijn 
broer aan de Molendries in Alphen. 

Stijn Leestmans op 26-8: Met 
mijn vader ben ik in de vroege na-
middag naar de Castelreesche heide 
en Wortel Kolonie gegaan. Op de 
heide een gekraagde roodstaart, een 
tiental roodborsttapuiten en twee 
paapjes. Aan de houtkant een grau-
we vliegenvanger. Er vloog ook een 
groep van honderd boerenzwaluwen 
rond met enkele huiszwaluwen. 
Aan Wortel Kolonie: een witgatje 
en twee gele kwikken. Op het ge-
plagde stuk vonden wij een uitge-
putte, jonge bruine kiekendief! Hij 
kon alleen nog wat omhoog sprin-
gen. We hebben hem kunnen van-
gen en naar het vogelasiel in Zun-
dert gebracht. Daar bleek dat hij erg 

Bandheidelibel 

Sperwer pakt turkse tortel  
Foto: Laura Woestenberg  
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I n april van het afgelopen 
voorjaar ontdekten twee voge-

laars: Huub Willemen en Ad 
Boogers, gelijktijdig met twee le-
den van de Vogelwerkgroep: Annet 
Cleijsen en Maaike Riemslag de 
vele oeverzwaluwen die zich geves-
tigd hadden in de zandopslag aan 
de Warande te Gilze.  
De steile wand lag er al een tijdje 
rustig bij omdat er in de maand 
april geen zand was opgehaald. De 
zwaluwen hebben daar dankbaar 
gebruik van gemaakt.  
Beide groepjes vrijwilligers telden 
toen al meer dan 130 invlieggaten. 
Later werden dit er maar liefst 
465. 
 
Na overleg door Annet en Maaike 
met de hoofduitvoerder Leo Be-
sems van Wegenbouwmaatschappij 
J.Heijmans B.V is de wand het hele 
broedseizoen in tact gelaten.  
Er werd zelfs een andere route aan-
gelegd voor de vrachtauto’s en het 
zand werd helemaal aan de andere 
kant van het terrein opgehaald om 
de vogels maar niet te storen. 

Geweldig bedankt Firma Heijmans! 
De oeverzwaluwen hebben er deels 
een goed broedseizoen gehad, van 
het eerste legsel zijn vele jonge vo-
gels groot gekomen. Volgens Huub 
zaten er op een gegeven moment 
160 jonge vogels op de afrastering-
draad van de waterplas, waar ze 
door de ouders werden gevoerd. 
Een prachtig gezicht! De insecten 
werden meest boven het water ge-
vangen en deels boven het kruiden-
rijke talud van de geluidswal langs 
de A58.  
Ondanks de extreem hoge tempera-
tuur in juli zijn zeker 250 jonge vo-
gels uit het eerste legsel groot geko-
men. 
Het tweede legsel was niet zo suc-
cesvol. Eerst was het te droog, daar-
na veel te nat. De oeverwand was 
door de zware regenval op vele 
plaatsen ingestort. Huub en Ad had-
den ter voorkoming hiervan boven-
op de wand handmatig een geul ge-
graven om het water tegen te hou-
den maar helaas was het deels in-
storten van de wand hiermee toch 
niet te voorkomen. 

Nu, de eerste week van september, 
zijn ze vertrokken naar hun over-
winteringgebieden in Afrika. We 
wensen ze een behouden trek en 
kijken met verlangen uit naar de 
terugkeer van de frivole oeverzwa-
luw. 
 
Algemene informatie over de     
oeverzwaluw. 
De oeverzwaluw Riparia riparia is 
de kleinste Europese zwaluw en is 
vooral in de vlucht goed te onder-
scheiden van andere zwaluwen door 
de slechts licht gevorkte staart en de 
minder opvallende vlucht. Het 
voedsel bestaat vrijwel alleen uit 
insecten die door de vogels in de 
vlucht gevangen worden. De oever-
zwaluw jaagt vaak boven water en 
soms in grote groepen.  
De vogel broedt in zelf gegraven, 
bijna een meter diepe, holen langs 
steile oevers. De uitgang is onge-
veer vijf à zes cm in doorsnede. Het 
loswerken doet de vogel met zijn 
snavel door zijn kop heen en weer 
te schudden. Het losse zand wordt 

465 Invlieggaten in een  
natuurlijke oeverzwaluwwand  

aan de Warande te Gilze  

Foto: Ernst-Jan van Haaften 

Foto: www.ivnvechtplassen.org  
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vervolgens met de poten naar bui-
ten gewerkt. Achteraan de gang 
maakt de oeverzwaluw een soort 
kamertje (broedkamer). Een paar 
veertjes of takjes is verder het enige 
nestmateriaal. Per dag kan de vogel 
ongeveer een halve kilo zand weg-
graven. 
Hij broedt in kolonies, waarbij de 
nesten vaak in rijen naast elkaar 
worden gebouwd.  
In Nederland hebben oeverzwalu-
wen vaak twee broedsels per jaar, 
maar in Noord-Europa meestal 
maar één. Het aantal eieren van het 
eerste legsel is gemiddeld vier á 
vijf. De kleur van de eieren is wit. 
Het broeden duurt twaalf à dertien 
dagen.en beide ouders zorgen daar-
na voor voedsel. 's Avonds slapen 
ze bij de jonge vogels in de broed-
kamer. De jongen zijn in veertien  
dagen vliegvlug en kunnen dan zelf 
op voedseljacht. Het tweede legsel 
(niet altijd) heeft gemiddeld drie à 
vier eieren. Wanneer de vogels te 
laat met het tweede legsel beginnen 
en de drang om de reis naar Afrika 
te beginnen te groot wordt, laten ze 
de jongen in de steek. Meestal be-
ginnen ze in augustus - september 
weer aan hun tocht naar de over-
winteringgebieden in Afrika. 
Door het verdwijnen van natuurlij-
ke oevers is de oeverzwaluw sterk 
in aantal achteruit gegaan. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat aller-
lei door de mens gemaakte steile 
zand- of leemwanden, zoals op 
bouwterreinen en afgravingen door 
de zwaluwen benut worden.  
Dezelfde vogels komen op dezelfde 
plek weer broeden. Als de steile 
wand er niet meer is of niet ge-
schikt meer is, gaan ze in de buurt 
op zoek naar een nieuwe steile 
wand.  
Jonge vogels zoeken vaak een ge-
heel nieuwe locatie. 
Gelukkig worden er tegenwoordig 
veel kunstmatige nestwanden ge-
bouwd om de populatie in stand te 
houden.  
De inspanningen van de Vogel-
werkgroep van Mark & Leij hebben 

H et aantal libellen is vorig 
jaar na vier jaar van ach-

teruitgang weer toegenomen. Tien 
soorten libellen boekten vooruit-
gang en zeven soorten bleven sta-
biel. Van zestien soorten ging de 
populatie achteruit. De water-
snuffel en het lantaarntje zijn de 
meest voorkomende libellen.  

De cijfers komen uit een rapport 
van het Landelijk Meetnet Vlin-
ders, het Landelijk Meetnet Libel-
len en het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Tijdens het wandelen 
van diverse routes werden libellen 
en dagvlinders geteld. 
De populatie dagvlinders groeide 
vorig jaar iets, maar ligt nog steeds 
onder het gemiddelde van de laats-
te vijftien jaar. Van dertig soorten 
vlinders die werden gezien, ging 
het aantal achteruit. Elf soorten 
konden vlinders bijtellen en vier 
soorten bleven stabiel.  
  
Het bruin zandoogje en het kleine 
koolwitje werden het meest gezien. 
In Oost-Nederland en in het duin-
gebied werden de meeste soorten 
gespot. Maastricht bleek de win-
naar met achtentwintig verschillen-
de soorten vlinders.  
In totaal werden drieënvijftig soor-
ten libellen en negenenvijftig soor-
ten dagvlinders gespot. Nederland 
telt 109 soorten dagvlinders en ze-
ventig soorten libellen. 

Bron: nu.nl  

er toe geleid dat er in de gemeente 
Gilze een kunstmatige oeverzwa-
luwwand gerealiseerd gaat worden. 
 
De zeldzame zwaluw in Gilze kan 
blijven 
Dankzij de geweldige medewerking 
en sponsoring van de Gemeente 
Gilze en Rijen, Firma Heijmans en 
Brabants Landschap kan de Vogel-
werkgroep Mark en Leij de kunst-
matige oeverzwaluwwand realise-
ren.  
De subsidie om het financiële 
plaatje rond te krijgen wordt aange-
vraagd bij de Provincie in het kader 
van de reconstructie. Een prachtig 
project om mee te starten in onze 
gemeente. 
Tijdens de voorbereidingen denkt 
de heer Besems van Firma Heij-
mans mee om het tot stand komen 
van de oeverzwaluwwand te opti-
maliseren. De vogelwerkgroep 
heeft ook de gemeente enthousiast 
kunnen maken voor het behoud van 
deze zeldzame zwaluw. Zij dragen 
zorg voor alle administratieve af-
handelingen. 
Veel steun beleven Annet en Maai-
ke ook aan de kennis van Brabants 
Landschap die al meerdere wanden 
geplaatst heeft. 
De permanente kunstmatige wand 
zal vanaf maart 2007 broedgelegen-
heid bieden aan 150 zwaluwpaar-
tjes. Omdat ze zo plaatsgetrouw 
zijn kunnen ze hier nog tientallen 
jaren terecht om hun populatie in 
stand te houden. 
 

Maaike Riemslag 
Vogelwerkgroep 

Kunstmatige oeverzwaluwwand.  
Een voorbeeld van hoe het er uit gaat zien 

Libellen weer 
in de lift  

Platbuik ♀ 
Foto: Marianne Dumont 
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De zeearend is als broedvogel terug 
in Nederland. In de Oostvaarders-
plassen, natuurgebied van Staats-
bosbeheer tussen Almere en Lely-
stad, heeft een zeearendenpaar dit 
voorjaar een nest gebouwd en de 
eieren uitgebroed 
(Bron: Wikepedia) 

 
 
De zebra onderscheidt zich natuur-
lijk van de rest door zijn opvallende 
strepenpatroon. Die strepen zitten 
er niet zomaar, ze hebben wel dege-
lijk een betekenis. Geen enkel stre-
penpatroon is hetzelfde. Iedere ze-
bra heet zijn eigen ‘vingerafdruk’. 
Dit is met name handig voor veu-
lentjes die op zoek zijn naar hun 
moeder. De moeders zelf hebben 
het lastiger; hun jonkies krijgen hun 
specifieke patroon pas op een leef-
tijd van vier maanden. Daarvoor 
zijn zij geelbruin van kleur. 
(http://www.avrodierennatuur.nl/
diereninfo/wilde_dieren/op_het 
_land/de_strepen_van_de_zebra.
aspx) 
 
 
Om de vlinder terug te halen in de 
bewoonde wereld kun je planten in 
je tuin neerzetten die rupsen en 
vlinders aantrekken. Waarschijnlijk 
zit je niet te wachten op rupsen in je 
tuin, maar vergeet niet dat dit uit-
eindelijk kan resulteren in veelvul-
dige bezoekjes van vlinders. 
Planten die rupsen erg kunnen 

waarderen, zijn de koolplant, de 
klimop, de hulst en heide. En verder 
voelen ze zich erg thuis op brandne-
tels. Nu vindt niet iedereen het leuk 
om onkruid in zijn tuin te hebben, 
maar als je op een onopvallend 
plekje enkele brandnetels laat staan 
dan doe je de rupsen daar een groot 
plezier mee. 
(http://www.avrodierennatuur.nl/
diereninfo/wilde_dieren/in_de_ 
lucht/vlinders_in_je_tuin.aspx) 
 
 
De Jeneverbes is een oeroude boom 
of struik. De Romeinen gebruikten 
de takken al om ongedierte uit hun 
huizen te verjagen.  
De Jeneverbes heeft zijn naam te 
danken aan de jenever. Weliswaar 
wordt de jenever van graan ge-
maakt. Maar de jeneverbes wordt 
wel als ingredient in deze drank ge-
bruikt. 
Wanneer je een lekkere franse 
stootpot maakt, en je stopt er naast 
je eigen kruiden nog 6 tot 8 geplette 
jeneverbessen bij, dan is succes ver-
zekerd 
(http://www.ncrv.nl/ncrv?nav=dbj 
duCsHtGATmKnJwdCzlB) 
 
 
De leeftijd van een boom is niet zo 
moeilijk om daar achter te komen, 
maar de hoogte van een boom me-
ten is wat lastiger. Er bestaat een 
truc voor:  
Wat heb je nodig? 
A: Twee gelijke grote van stokjes 
B: Afstand nemen van de boom  
Je zet een stokje horizontaal in je 
ooghoek, het tweede stokje zet je 
daar verticaal tegenaan.  
Dan zorg je ervoor dat je op zo’n 
afstand komt te staan dat het verti-
cale stokje de totale hoogte van de 
boom bedekt. Dus vanaf de boven-
kant tot aan de onderkant bedekt het 
verticale stokje de boom.  
Vanaf de plek waar je dan staat, is 

Z oals u ziet, hebben we een 
nieuwe rubriek gemaakt: 

“UITGELICHT”. Deze rubriek 
wordt door de redactie samenge-
steld en bevat interessante wetens-
waardigheden over onze omgeving, 
natuur en milieu. De bronnen 
waar de informatie vandaan komt, 
staan er bij vermeld; dus als u 
meer wilt weten is het vrij eenvou-
dig – meestal via Internet – om 
meer informatie te verkrijgen. 
Natuurlijk kunt u óók zaken aan-
leveren, stuur de korte tekstjes 
liefst per e-mail naar één van de 
reactieleden. 
Veel leesgenot. 
 
De moederliefde gaat bij de worm-
salamander erg ver. Die laat haar 
jongen de buitenste laag van haar 
eigen lichaam afknagen om hen te 
voeden, zo ontdekten Britse biolo-
gen in Kenia. Hoe de baby-
wormsalamanders weten wanneer 
ze moeten stoppen met eten zodat 
ze hun moeder niet helemaal ver-
slinden, is nog niet helemaal duide-
lijk. 
(Nature) 
 
 
Botulisme is een vergiftiging door 
het vergif botuline waaraan vooral 
watervogels en vissen sterven. Er 
zijn 7 verschillende typen botulisme 
waaronder enkele die gevaarlijk 
zijn voor de mens. Met name tij-
dens warme perioden kan dit pro-
bleem zich voordoen. 
(Bron: Wikepedia) 
 
 
Nederlandse onderzoekers hebben 
op het eiland Mauritius een intact 
onderlichaam van een dodoskelet 
gevonden. Het gaat om de heup en 
vier bijpassende beenbotten van de 
uitgestorven loopvogel  
(Bron: Wikepedia) 
 

Uitgelicht 

Dodo 
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verleden vleugels hebben gehad 
maar die weer verloren hebben. De 
meeste vlooien zijn 1-3 mm groot. 
(h t tp: / /nl .wik ipedia .org/wiki /
Sjabloon:BiologieAVDW_30) 
 
 
Stonehenge; deze kring van staan-
de, prehistorische stenen ligt gro-
tendeels bekneld tussen snelwegen 
en parkeerplaatsen; tussen al het 
verkeersgeweld is de mystiek ver te 
zoeken. 
 
 
Het Wereld Natuur Fonds vindt dat 
de EU direct de vangst moet verbie-
den van blauwvintonijn in de Mid-
dellandse Zee. In het noorden van 
de Atlantische Oceaan is de vis al 
weg. Het WNF rept van ‘plun-
dering’ door overbevissing en ille-
gale visserij, vooral voor de liefheb-
bers van sushi en sashimi. 
(www.bndestem.nl) 
 
 
Tijgers beschikken nog over slechts 
zeven procent van hun oorspronke-
lijke leefgebied. Dat blijkt volgens 
het Wereld Natuur Fonds uit het 
meest uitgebreide wetenschappelijk 
onderzoek ooit over het tijgerleef-

gebied. 
Naar schatting leven nog 5.000 tot 
7.000 tijgers in het wild, bescher-
ming van de twintig belangrijkste 
tijgerleefgebieden moet worden uit-
gebreid om de toekomst van de 
overgebleven tijgers veilig te stel-
len, luidt de belangrijkste conclusie 
van onderzoekers. 
Beschermingsmaatregelen zoals het 
tegengaan van stropen, behoud van 
prooidieren en bescherming van 
leefgebieden heeft er al wel voor 
gezorgd dat een aantal populaties 
stabiel is gebleven of zelfs is ge-
groeid. De grootste gebieden liggen 
in het oosten van Rusland en in In-
dia. 
(www.bndestem.nl) 
 
 
De gemeente Zundert wil bijna tien 
hectare nieuwe natuur laten aanleg-
gen in het gebied dat grenst aan de 
natuurreservaten De Vloeiweide en 
De Pannenhoef in Rijsbergen, die 
aansluiten op het Landgoed Schuit-
vaart dat de gemeente Etten-Leur 
daar wil aanleggen. 
(www.bndestem.nl) 
 
 
Wageningen Universiteit en de par-
ticuliere organisatie Natuurkalender 
doen op drie plaatsen in Drenthe, 
Hoogeveen, Ruinen en Gieten, 
grootscheeps onderzoek naar teken 
en tekenbeten. Zij worden hierbij 
ondersteund door natuurorganisatie 
IVN. 
(www.nu.nl) 
 
 
China trekt de komende vijf jaar 
140 miljard euro uit voor milieube-
scherming. Het Aziatische land 
kampt met zware lucht- en water-
vervuiling. Van de dertig smerigste 
steden in de wereld liggen er twin-
tig in China 
(www.bndestem.nl) 

 
 

Redactie “Uitgelicht” 
Guus Degenaar 

het nu afpassen met stappen hoe-
veel meter dat het is.  
En dan weet je de hoogte van de 
boom. 
(htt://www.ncrv.nl/ncrv?nav=dbj 
duCsHtGATmKnJwdCzlB)p 
 
  
De afstand waarop het onweer bij 
jou in de buurt is, kun je meten. Als 
je de bliksem ziet en je begint dan 
te tellen en je komt tot drie wanneer 
je het gerommel hoort, betekent dat 
hij een kilometer van je vandaan is. 
Elke seconde legt het geluid onge-
veer een afstand af van 330 meter, 
dus na drie seconden is het onge-
veer een kilometer. 
 
 
Vlooien (orde Siphonaptera oftewel 
'zuigende vleugellozen') zijn parasi-
taire insecten die op of zeer nabij 
hun gastheer (zoogdieren en vogels) 
leven en zich voeden met diens 
bloed. Er zijn enige duizenden soor-
ten vlooien beschreven. 
Vlooien kennen een volledige ge-
daanteverwisseling, zijn dus holo-
metabool, en hebben een zeer ge-
specialiseerde lichaamsbouw met 
meestal krachtige springpoten. Men 
neemt aan dat ze in een evolutionair 

Bliksem 
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roofvogelvervolging. Madern geeft 
de ’groene agenten’ een aantal tips:  

Onderhoud contact met de 
plaatselijke vogelwerkgroepen. 
Zij weten waar welke roofvo-
gels voorkomen en kunnen snel 
tot actie overgaan als een nest 
wordt verstoord.  
Registreer welke dode dieren 
bij het politiekantoor worden 
gebracht.  
Wees alert op zaken als het uit-
halen van nesten van roofvo-
gels. 

 
Met toestemming overgenomen 

uit: Blad HandHaving, 2006 nr 3,  
uitgave van VROM 

VROM-Inspectie).  
 
Zo herken ik vogelvergiftiging 

Bedenk dat dieren die een na-
tuurlijke dood sterven door-
gaans niet worden gevonden.  
De dieren sterven meestal snel 
na het eten van vergiftigd aas. 
Vaak ligt het aas in de directe 
nabijheid. Vaak zijn er meer 
vogels het slachtoffer.  
Vergiftigde vogels liggen op de 
buik. De vleugels gespreid en 
de ogen open, de tenen ver-
krampt en er zit schuim en/of 
propresten in en rond de snavel.  
Andere tekenen: volle krop 
(voedselgebrek is dan meestal 
niet de doodsoorzaak), gebro-
ken poten, bloedingen of bot-
breuken, ingeslagen kop (duidt 
op vangkooien). 
Perforatie in het verenkleed be-
tekent vaak dat er is geschoten.  

 
Hulp van milieupolitie 
Vooral de milieuteams van de poli-
tie helpen bij de afhandeling van 
roofvogelvervolging. Henri Madern 
(politieregio Hollands Midden) is 
namens de Werkgroep Roofvogels 
Nederland landelijk contactpersoon 

B oswachter Bertus Hegeman 
van Vereniging Natuurmo-

numenten werd begin dit jaar ge-
confronteerd met een planmatig 
uitgevoerde vogelvergiftiging. Het 
drama speelde zich af Boerskotten, 
een landgoed in De Lutte bij Ol-
denzaal.  
 
Hegeman: „In januari vond een 
wandelaar een dode roofvogel. Met 
de AID heb ik het landgoed uitge-
kamd op meer dieren. We vonden 
zevenentwintig buizerds, een sper-
wer, een havik en een kiekendief en 
een steenmarter. Een verschrikkelij-
ke slachting. Ik weet zeker dat we 
nog niet alle dieren hebben. De 
meeste vogels lagen verkrampt over 
het aas of op korte afstand daarvan. 
Het gif was zo sterk dat ze acuut 
zijn gestorven. Het aas zat in een 
reeks in het bos verspreide vuilnis-
zakken. Het was slachtafval be-
werkt met een landbouwbestrij-
dingsmiddel. Het aas lag steeds op 
een open plek, zodat de vogels het 
snel ontdekten. Vermoedelijk vond 
de dader dat er te veel roofvogels 
zijn”.  
Hegeman: „Vooral in de winter zit-
ten veel buizerds goed zichtbaar 
langs de snelweg. Daar is het nou 
eenmaal tafeltje-dekje. Dat zijn ech-
ter wintergasten uit Scandinavië. 
Na de winter trekken zij weer naar 
het Noorden.”  
Of de slachting gevolgen heeft voor 
de populatie is nog niet bekend. 
Half mei waren de dieren druk be-
zig met de bouw van hun nesten. 
Natuurmonumenten heeft aangifte 
gedaan, het onderzoek loopt nog. 
Vanwege het zware gif kan de da-
der doodslag ten laste worden ge-
legd.  
 
Meer recente praktijkvoorbeelden 
van roofvogelmoord en onderzoe-
ken van toezichthouders zijn te vin-
den op www.vrom.nl (onderdeel 

Gif in vogels van 2000 tot 2005 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Totaal aangeleverde dieren        
bij CIDC Lelystad 268 258 365 528 173 235 
Vergiftigde roofvogels 33 22 65 53 40 34 
Overige vergiftigde vogels/zoogdieren 23 16 34 80 44 36 
Welke roofvogels       
Buizerd 22 17 55 46 32 26 
Havik 9 5 6 6 5 7 
Bruine kiekendief 1 0 4 0 1 0 
Andere soorten 1 1 0 1 2 1 
Wie brengt aan?       
AID 127 88 159 136 95 57 
Politie 14 11 14 20 14 16 
Diverse overheid 58 70 107 189 61 84 
Overige 5 15 16 2 4 5 

Verschrikkelijke slachting 

Havik 
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S inds de oprichting van de na-
tuurvereniging Mark & Leij 

is er sprake van een werkgroep fo-
tografie. Sedertdien heeft die werk-
groep ups en downs gekend en is 
er zelfs sprake geweest van een of 
meerdere doorstarts. Recent is de 
werkgroep weer in een dip geraakt 
en was het dus weer tijd voor een, 
naar ik hoop de laatste, reddings-
actie.  
 
Doorstart 
Naar aanleiding van een oproep in 
de Nieuwsbrief zijn op 9 augustus  
j.l. negen leden van Mark & Leij 
bijeengekomen om te overleggen óf 
en hoe de werkgroep nieuw leven 
ingeblazen kon worden. Het resul-
taat van deze bijeenkomst is, dat we 
met enige trots kunnen laten weten 
dat de werkgroep fotografie niet ter 
ziele is gegaan, integendeel deze is 
(weer) springlevend.  
 
Afspraken 
Om te voorkomen dat deze door-
start weer zou uitdraaien op een te-
leurstelling hebben wij besloten een 
aantal afspraken te maken. Deze 
zijn op papier gezet en de werk-
groepleden konden deze van harte 
onderschrijven. Enkele van de ge-
maakte afspraken zijn: 
 

Het fotograferen zal in principe 
individueel gedaan worden. Een 
dag in elk seizoen zal gezamen-
lijk worden opgetrokken, waarbij 
geprobeerd zal worden externe 
deskundigheid in te schakelen. 
Elke twee maanden zal er op de 
laatste donderdag van de maand 
een bijeenkomst gehouden wor-
den voor de werkgroepleden. Tij-
dens deze bijeenkomsten zullen 
de gemaakte foto’s eventueel 
worden bewerkt en voor zover 
nodig zal geprobeerd worden de 

gefotografeerde objecten te deter-
mineren, al dan niet onder des-
kundige leiding. 
De werkgroep zal zich op diverse 
manieren manifesteren. Gedacht 
wordt hierbij onder anderen aan: 
◊ Computerpresentatie in café 
  Bellevue. 
◊ Fototentoonstelling. 
◊ Artikel(en) in de nieuwsbrief. 
◊ Via het internet. 

De werkgroep heeft zich tevens 
tot doel gesteld als ‘huis-
fotograaf’ op te treden bij acti-
viteiten van de natuurvereni-
ging Mark & Leij. 

 
Bewerken en bewonderen 
Binnen de werkgroep zijn een aan-
tal laptops beschikbaar en kunnen 
de foto’s via de beamer bekeken, 
bewerkt en bewonderd worden. He-
laas zijn deze bijeenkomsten alleen 
voor de werkgroepleden toeganke-
lijk, omdat er anders van bewerken 
niet veel terecht komt. Maar zoals 
hierboven reeds aangehaald zullen 
wij de leden van Mark & Leij en 

andere geïnteresseerden regelmatig 
in de gelegenheid stellen ons werk 
te bewonderen  
 
Leden  
Bij de (her)oprichting van de werk-
groep bestaat deze uit de volgende 
leden (alfabetisch): 
Henk Blaauw, Frie Boon, Marianne 
Dumont, Wim Dumont, Jeanet de 
Jonge, Anneke Marteijn, Ghislaine 
Mermans, Loes Schaerlaeckens en 
Martha Wildhagen. Als contactper-
soon zal voorlopig Wim Dumont 
fungeren. Voor alle duidelijkheid: 
het gaat niet over dure fototoestel-
len en deskundige fotografen, maar 
om enthousiasme en interesse in de 
(natuur-) fotografie en gezellig be-
zig zijn. 
We kunnen ons voorstellen dat u na 
het lezen van dit artikel denkt: “Dat 
is iets voor mij”, schroom dan niet 
en stuur een mail naar wimdu-
mont@kpnplanet.nl en meld je aan. 

 
 

Wim Dumont 

Werkgroep fotografie van  
Mark & Leij maakt doorstart 
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B rabantse nachten zijn lang, 
maar ook steeds helderder 

verlicht. Op steeds minder plaatsen 
wordt het ´s nachts écht donker. 
De Brabantse Milieufederatie 
vraagt hier sinds enige tijd aan-
dacht voor, met als hoogtepunt de 
Nacht van de Nacht op 28 oktober 
aanstaande. Vorig najaar is in heel 
Nederland de eerste Nacht van de 
Nacht gevierd met vele activiteiten. 
Voor dit jaar wordt gewerkt aan 
een aantrekkelijk programma 
waar veel Brabanders aan mee 
kunnen doen. De Brabantse Mili-
eufederatie heeft hier al diverse 
organisaties en groepen voor bena-
derd en ook de Brabantse gemeen-
ten is gevraagd om 'vriend van de 
nacht' te worden. 
 
Hoeveel sterren ziet u als u ´s 
nachts in uw achtertuin naar de he-
mel kijkt? Wellicht kunt u tien felle 
en een paar vage sterren waarne-
men. Bedenkt u zich dat wanneer 
het écht donker zou zijn, u er op 
heldere avonden honderden zou 
kunnen zien! De duisternis in Bra-
bant wordt bedreigd door oprukken-

de verlichting van kas-
sen, reclameborden, 
sportvelden, paarden-
bakken, bedrijventer-
reinen, gebouwen en 
infrastructuur. Mensen 
en dieren storen zich 
aan de felle nachtelijke 
verlichting en daar-
naast kost het overma-
tig verlichten erg veel 
energie. 
 
Om mensen zich be-
wust te laten worden van 
de waarde van echt don-
kere nachten, voert de 
Brabantse Milieufedera-
tie de campagne ´Laat het donker 
donker´. De campagne streeft naar 
'donker waar mogelijk', 'slim ver-
lichten' en energiezuinige technie-
ken. Het hoogtepunt van deze cam-
pagne is de Nacht van de Nacht, 
tijdens de langste nacht van dit jaar 
op 28 oktober. Tijdens deze nacht 
worden verspreid over de hele pro-
vincie activiteiten georganiseerd 
waaraan mensen kunnen deelne-
men. Dit varieert van bijvoorbeeld 

een bosuilentocht met 
een gids bij het bezoe-
kerscentrum van Na-
tuurmonumenten in 
Oisterwijk tot een 
avond sterrenkijken 
bij de sterrenwacht 
Halley in Heesch.  
 
De Brabantse Milieu-
federatie wil in eerste 
instantie bereiken dat 
mensen, maar ook bij-
voorbeeld gemeenten, 
onderkennen dat te-
veel licht een pro-
bleem kan zijn, dat het 
op de agenda komt bij 
politiek en publiek en 

vervolgens dat er maatregelen wor-
den genomen. De BMF heeft de 
Brabantse gemeenten hiervoor ver-
schillende handreikingen gegeven. 
Daarnaast heeft zij de gemeenten 
gevraagd om tijdens de Nacht van 
28 oktober de sierverlichting van 

toonaangevende monumenten of 
gebouwen in de gemeente te doven 
en lokale activiteiten tijdens de 
Nacht van de Nacht te ondersteu-
nen. 
 

Brabantse Milieufederatie 
Foto’s: Brabantse Milieufederatie 

Brabantse Milieufederatie roept op  
‘vriend van de nacht’ te worden 

 

Tijdens de Nacht van de Nacht vorig jaar konden de 
deelnemers aan het evenement in Het Land van Ooit 

naar de sterrenhemel turen onder leiding van mensen 
van de Astronomische vereniging Wega. 

 

Tijdens de Nacht van de Nacht vorig jaar ontvingen deelne-
mers een Nachtpakket met daarin o.a. een sterrenhemelkaart, 
een nachtvlinderoverzicht en een zoekkaart nachtdieren. Hier 
ontvangen bezoekers van het evenement in Het Land van Ooit 
hun nachtpakket. 
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met een lekker hapje verwennen. 
Vanavond liep in mijn achtertuin 
een paartje wilde konijnen te dollen 
en de boel te verkennen. Nog nooit 
heb ik in de achtertuin van zo dicht-
bij konijntjes gehad die zo vroeg in 
de avond hun vertier gingen zoe-
ken. Een lust om te zien, want laten 
we nou wel wezen het was de laats-
te tijd droevig gesteld met het ko-
nijnenbestand.  
 
Donderdag 22 juni 
Vandaag twaalf dagen nadat het 
vrouwtje echt is gaan zitten om haar 
eitjes uit te broeden is de eerste 
vliegenvanger junior uitgekomen. 
Pa vliegt driftig af en aan met voed-
sel, terwijl het vrouwtje de laatste 
nog niet uitgekomen eitjes verder 
warm houdt.  
Ze houden het dapper vol ondanks 
de wisselende temperaturen die er 
op dit moment zijn. 
De ene dag 28 graden en de volgen-
de dag nog geen 18. Vanaf de 
slaapkamer onder ons dak kan ik 
met mijn verrekijker de boel goed 
in de gaten houden en weet over 
een aantal dagen hoeveel jongen er 
precies zijn. 
Vandaag ben ik met onkruid wie-
den aan de gang gegaan. Het groeit 
me boven de kop. 
Terwijl ik lekker rustig aan het hak-
ken was kreeg ik gezelschap van 
een tjiftjaf die op nog geen halve 
meter afstand me volgde en alle 
lekkere hapjes aan insecten zowat 
onder mijn schoffel vandaan pikte. 
Totaal niet bang. 
 
Zaterdag 24 juni. 
Alle eitjes zijn volgens mij uitge-
broed. Beide ouders vliegen af en 
aan met wat ze kunnen verschalken 
aan insecten. Af en toe gaat moeder 
nog even op de haar kindjes zitten 
om ze warm te houden, alhoewel 
het vandaag een hele aangename 
temperatuur is.  

Z ondag 4 juni 
Daar zijn ze dan toch nog! 

Eerlijk gezegd durfde ik niet meer 
te hopen op nog een poging van 
stel grauwe vliegenvangers hun 
gezin uit te breiden. Vorig jaar was 
het immers een trieste afloop met 
vier jonge vogeltjes die dood in 
hun nestje lagen vanwege het ver-
giftigde voedsel dat ze te eten had-
den gekregen van hun ouders. 
Het is erg laat voor hun doen om 
aan een nest te beginnen, maar dat 
zal wel het gevolg zijn het zeer 
koude en natte voorjaar. 
 
Maandag 5 juni 
Na de hele avond en nacht niet 
meer aan hun nest te hebben ge-
bouwd, kwamen ze ‘s ochtends hun 
villa weer verder stofferen. Het zijn 
hele schuwe en snelle vogeltjes die 
af- en aan vliegen en steeds proef 
gaan zitten of alles wel goed naar 
hun believen zit. En ook deze 
avond en nacht nemen ze de kuier-
latten en zijn weg. 
 
Dinsdag 6 juni 
Tot mijn schrik zag ik deze ochtend 
dat een of andere duif van onbe-
kend ras boven op het nestje was 
gaan zitten. Mijn reactie was snel 
en genadeloos door het gooien van 
een handveger die precies doel trof. 
Heb hem daarna ook niet meer te-
rug gezien, gelukkig. 
Het bouwen gaat verder. 
 
Woensdag 7 juni 
Mevrouw vliegenvanger is begon-
nen met haar eitjes te leggen. Van-
daag is het ‘s ochtends al goed 
warm. Tot 10.00 uur ligt het nestje 
pal in de ochtendzon, dit heeft tot 
gevolg dat ze haar bekje open 
spreidt om wat af te koelen. Je moet 
er wat voor over hebben. 
 
Donderdag 8 en vrijdag 9 juni 
Beide dagen heeft ze haar nest met 

de nodige eitjes vol gemaakt . Ik 
schat zo’n vier stuks. Het is aan-
doenlijk als je ziet dat haar vent 
haar af en toe een lekker hapje komt 
voeren en haar dan volgens mij 
zachtjes aanmoedigt, van nog eentje 
meid, dan mag je gaan zitten. 
 
Zaterdag 10 juni 
Vandaag is ze begonnen met het 
uitbroeden van haar kroost. 
Ze is rustiger en vindt het allemaal 
best wat erlangs komt lopen. Ik heb 
iedereen wel de instructies gegeven 
om rustig te passeren en niet te veel 
lawaai te maken. Ze krijgt een rusti-
ge kraamtijd zodat er niets fout kan 
gaan. 
 
Woensdag 14 juni 
Het weer is vannacht omgeslagen 
en de temperatuur is van 30 naar 18 
graden gedaald dit tot algemeen ge-
noegen van het vliegenvangers-
vrouwtje. Ze zit nu niet te puffen en 
te hijgen en hoeft niet meer zovaak 
verkoeling te zoeken in een van de 
dompelbadjes om haar eitjes te koe-
len en op de juiste temperatuur te 
houden. 
Gisteren las ik in een van mijn vo-
gelboeken dat ze in de herfst weer 
terug vliegen naar Zuid-Afrika om 
dan weer in het voorjaar de route 
terug te vliegen naar Nederland, 
vervolgens naar Chaam en dan op 
de Schuttershoefweg 4 precies het-
zelfde nestje weer terug te beman-
nen als wat je als klein vliegenvan-
gertje verlaten hebt en dat alles zon-
der TOM-TOM.  
Geweldig wat er in die kleine vo-
gelkopjes aan navigatie zit inge-
bouwd. 
 
Vrijdag 16 juni 
Ze is aan alle voorbijgangers en 
schreeuwlelijkers gewend en be-
kijkt alles van haar hoge positie 
alsof ze overal het lak aan heeft. Af 
en toe komt haar wederhelft haar 

De grauwe vliegenvangers 
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een nieuwe bewegwijzering. Dit 
geldt ook voor de ruiterroute. Deze 
route wordt zodanig verlegd, dat 
deze niet meer door de begrazings-
eenheid loopt. 
 
Alphense bergen 
De ATB-route volgde deels de 
oranje wandelroute. Inmiddels is de 
oranje wandelroute aangepakt en 
verlegd. De route is zelfs langer ge-
worden en bedraagt nu 5,5 kilome-
ter. Deze route krijgt een nieuw tra-
cé, waardoor de wandeling over de 
Alphense bergen nog aantrekkelij-
ker wordt. 
 
Chaam/Ulvenhout 
Dit najaar start een bureau met het 
opstellen van een visie “recreatie-
zonering” in de objecten Chaam en 
Ulvenhout. Dit plan vormt de basis 
voor de uitwerking van het gebied 

naar (on)mogelijkheden 
van recreatieve zone-
ring, recreatieve voor-
zieningen, infrastruc-
tuur e.d. Het voorziet 
ook in een concrete uit-
werking 
In een eerder stadium 

hebben we in deze objecten een 
aantal “hoofd-wegen” bepaald voor 
houttransport e.d. De andere wegen 
worden zoveel mogelijk gesaneerd. 
Dit geeft grotere aaneengesloten 
blokken natuur. Dit is positief voor 
verdere natuurontwikkeling en kan 
een bijdrage leveren aan de bestrij-
ding van de motorcrossproblema-
tiek. Er zijn helaas nog steeds men-
sen die vinden dat zij het recht heb-
ben om door natuurgebieden te 
scheuren met een crossmotor met 
gevaar voor de wandelaars en fiet-
sers. We zijn hierover nog in over-
leg met o.a. de gemeentes Baarle-
Nassau en Alphen-Chaam.  

 
Dick Elings 

Staatsbosbeheer 

S trijbeekse Heide 
De werkzaamheden op de 

Strijbeekse Heide gaan gestaag 
door. Negen hectare monotoon 
naaldbos is gekapt. In augustus 
zijn de laatste takken versnipperd. 
De “chips” liggen op twee parkeer-
terreinen en worden in de loop van 
het jaar afgevoerd naar een ener-
giecentrale van Essent.  
 
Op de gekapte plaatsen wordt ge-
start met het afplaggen. Op het mo-
ment worden er randen afgezet om 
de bosranden 'zachter' te maken en 
doorgangen te maken richting het 
beekdal van de Chaamsche Beek, 
wat landschappelijk zeer fraai is. 
Jaarlijks lopen er een vijftiental 
koeien op de heide. Deze runderen 
eten echter zeer selectief en er ont-
stond toch een vergrassing van de 
heide. Zaailingen van grove den en 
berk bleven hierdoor 
staan. We zijn daarom 
met een proef begon-
nen om met een geher-
derde kudde systema-
tisch deze verbossing 
en vergrassing aan te 
pakken. In de maanden 
juli en augustus heeft een kudde de 
bestaande vergraste heide begraasd. 
Dit is het derde seizoen dat ze hier 
lopen en het terrein gestructureerd 
aanpakken. Dit heeft in een korte 
tijd al een zeer goed resultaat. Jaar-
lijks willen we dit "opschuiven"en 
uitbreiden. 
Vergrassing en bebossing worden 
zo goed tegen gegaan. De heide 
wordt heel kort afgevreten, waar-
door de structuur weer terug in de 
heide komt. Klokjesgentianen zijn 
weer terug op plaatsen waar ze 
voorheen stonden en waar ze nog 
voorkwamen is de oppervlakte ver-
groot.  
Zodra de bovengenoemde werk-
zaamheden zijn uitgevoerd, wordt 
de rode wandelroute voorzien van 

Zondag  25 juni  
Grote shit! Vanochtend  toen ik om 
acht uur de rest van het beestenspul 
eten ging geven, merkte ik dat het 
te stil was rond het nestje. Ik zag de 
ouders niet regelmatig en toen ik 
ging inspecteren zag ik tot mijn ver-
driet dat er op de stoep onder het 
nest een dood jong lag. Het nest 
was duidelijk geplunderd  want er 
hing wat los nestmateriaal over de 
rand. De trap gepakt en jawel, alles 
leeg op het ene jong na wat ik op de 
grond had gevonden. Ik ben daar zo 
verdrietig van.  
O wee als ik ontdekken kan welke 
kraai dit me gelapt heeft, want ik 
vermoed dat dit soort gespuis dit op 
zijn geweten heeft, dan is deze mor-
gen zijn leven niet zeker meer en 
doet ie dienst als vogelverschrikker. 
Ik heb alles geprobeerd om het dit 
jaar wel tot een goed einde te bren-
gen, maar je kunt nu eenmaal de 
natuur niet naar jouw hand zetten. 
Eens te meer blijkt het wel uit dit 
verhaaltje dat de natuur soms heel 
wreed is. Ik hoop alleen dat ze het 
volgend jaar nog eens voor de derde 
keer willen proberen, maar daar heb 
ik hard hoofd in.  

 
Ghislaine Mermans 

Nieuws van Staatsbosbeheer 

 

De NieuwsbrievenDe Nieuwsbrieven  
 in 2006 in 2006  

►►  Nieuwsbrief  Nr 40 ◄◄    
verschijnt omstreeks 16 december  

Inleveren kopij tot uiterlijk 
vrijdag 1 december 

 
 
 
 

 in 2007 in 2007  

  
  
  
 

  Nieuwsbrief Nr. 41  
verschijnt omstreeks 17 maart  

Inleveren kopij tot uiterlijk  
vrijdag 2 maart 

 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Nr. 42  
verschijnt omstreeks 16 juni  
Inleveren kopij tot uiterlijk  

vrijdag 1 juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genoemde data onder voorbehoud 



282828   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

D e vos moet worden ingezet 
om te voorkomen dat het 

aantal ganzen in delen van Neder-
land blijft toenemen. Met dat ad-
vies kwam SOVON Vogelonder-
zoek bij de presentatie van een rap-
port over de overzomerende gan-
zen.  

De hulp van de vos en marterachti-
gen is nodig omdat het rapen en 
schudden van ganzeneieren er niet 
toe leidt dat de ganzenpopulatie 
kleiner wordt. Tijdens de zomer 
verblijven steeds meer ganzen in 
Nederland en de hongerige vogels 
veroorzaken steeds meer schade aan 
gewassen op het land. Om die scha-
de echt te verminderen moeten de 
gebieden minder aantrekkelijk wor-
den voor de vogels. Het inzetten 
van vossen en marterachtigen kan 
daarbij helpen, denkt SOVON. In 
2005 werden bijna 40.000 paar 
broedende ganzen geteld.  

SOVON deed onderzoek in op-
dracht van Vogelbescherming Ne-
derland, het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
en verscheidene provincies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: nu.nl 

 Vos tegen 
ganzen-
overlast  

Canadese gans 

 

kende streek uitvoerig onze aan-
dacht kreeg. Het betreft een won-
derlijke en fotogenieke regio met 
een rijke historie. Zo zijn er onder-
grondse steden, waarin tienduizen-
den mensen destijds hun toevlucht 
zochten tijdens de vele oorlogen die 
het gebied teisterden. De Meden en 
de Perzen hielden er huis, maar ook 
Christenen, Grieken en Romeinen 
lieten er hun sporen na.  
Op de terugweg hebben we Istanbul 
aangedaan met zijn prachtige archi-
tectuur en typische mix van Arabi-
sche en westerse culturen. Ook 
daarvan willen we kort verslag 
doen. 
Op 27 oktober na de ledenvergade-
ring willen wij u deelgenoot maken 
van onze ervaringen. 
  

Jacques Valkenaars 

I n maart reisde een groep 
Mark en Leijers af naar Tur-

kije om getuige te zijn van de totale 
zonsverduistering. Een eerdere po-
ging in 1999 werd destijds letterlijk 
vertroebeld  door een wolkendek.  
Dat was  een mooi excuus om dit 
keer het zekere voor onzekere te 
nemen en dus af te reizen naar een 
ver oord, waar behalve de eclips 
ook heldere weersomstandigheden 
te verwachten waren.  
Gelukkig hadden zon en maan dit 
keer Cappadocië als locatie bedacht 
en dit bijzondere landschap  bleek 
een fantastisch decor voor het 
schouwspel. We zijn dan ook terug-
gekeerd met prachtig foto- en vi-
deomateriaal.  
Onder regie van John van Raak was 
een afwisselend reisprogramma uit-
gestippeld, waarbij deze minder be-

Lezing: zonsverduistering  
Turkije 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cappadocië, Istanbul  
en de eclips 

  

  

  

Vrijdag 27 oktober 2006Vrijdag 27 oktober 2006  

Aanvang: 21.00 uur Aanvang: 21.00 uur   
(na jaarvergadering)(na jaarvergadering)  

Café Bellevue Café Bellevue   

Dorpsstraat 27 ChaamDorpsstraat 27 Chaam  

Toegang gratisToegang gratis  

Ook nietOok niet--leden zijn vanaf 21.00 uur welkom leden zijn vanaf 21.00 uur welkom   

Lezing: Zonsverduistering Lezing: Zonsverduistering   

Turkije 2006Turkije 2006  
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Op vrijdag 17 november geeft Ron 
Offermans een lezing bij Mark en 
Leij. Aanvang 20.00 uur in Belle-
vue in Chaam. Ron stelt zichzelf 
even aan u voor: 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Ron Offermans. Van 
beroep ben ik commercieel foto-
graaf in Amsterdam. Bijna twintig 
jaar geleden ben ik min of meer toe-
vallig met de duiksport in aanraking 
gekomen. Het duurde daarna niet 
lang voordat ik ook mijn eerste on-
der-waterfoto’s ging maken. In eer-
ste instantie tijdens vakanties in het 
buitenland. De onderwaternatuur in 
tropische oorden is overweldigend, 
maar op een gegeven moment was 
alleen het fotograferen tijdens een 
paar weekjes vakantie niet meer 
voldoende en besloot ik in Neder-
land eens een kijkje te gaan nemen 
onder water. Groot was mijn verba-
zing dat hier niet alleen wat grijze 
baarsjes en een sporadische snoek 
in het troebele water rondzwom-
men, maar dat er ook in Nederland 
een heel uitgebreide onderwater bi-
odiversiteit bestaat. Toen ik daarna 
bovendien ook nog eens in onze 
Zeeuwse Delta mijn hoofd onder-
water stak, was ik helemaal ver-
kocht. Prachtige zeeanemonen, 
kreeften, inktvissen, ja zelfs zee-
paardjes zwommen er rond. Op 
sommige plaatsen is er geen vier-
kante centimeter onbegroeid. Ster-
ker nog, op sommige populaire 
plaatsen groeien de diverse leven-
vormen in meerdere lagen over el-
kaar heen. Er leven onverwacht 
kleurrijke vissen en naaktslakken 
die geen gek figuur zouden slaan op 
een tropisch rif en dat allemaal in 
ons eigen landje. 
 
Kennis van die onderwaternatuur 
Voor mij was mij toen al snel dui-
delijk dat, als je een beetje succes-
vol wil gaan fotograferen, kennis 

vensvormen. Ik probeer dat niet al-
leen biologisch te registreren met de 
camera, maar ook zo artistiek mo-
gelijk verantwoord vast te leggen 
om de natuur zo goed mogelijk tot 
zijn recht te laten komen 
 
Met al dat fotomateriaal geef ik le-
zingen, publiceer ik in bladen en 
werk mee aan cursussen. Ik probeer 
zo mijn steentje bij te dragen aan de 
vergroting van de kennis en de 
waardering voor onze eigen Neder-
landse natuur. 

 
Ron Offermans 

Foto: Ron Offermans 

van die onderwa-
ternatuur onont-
beerlijk is. Som-
mige levensvor-
men zijn zo boei-
end en hun ge-
drag zo bizar dat 
je je daar moei-
lijk een voorstel-
ling van kunt ma-
ken. Op bloemen 
lijkende anemo-
nen blijken plot-
seling genadelo-
ze rovers. Krab-
ben en kreeften 
kunnen alleen groeien door uit hun 
huid te kruipen. Sommige krabben 
gebruiken zelfs gedeeltelijk het 
huisje van een slak om hun lichaam 
mee te bedekken. Kortom er gaat 
een volledig nieuwe (onderwater)
wereld voor je open. Ik ben me er 
flink in gaan verdiepen door alle 
natuurboeken op dit terrein door te 
lezen, het Internet af te struinen en 
mijn oor goed te luisteren te leggen 
bij voordrachten. Er bleken ook 
mensen met dezelfde belangstelling 
te bestaan die zich hadden verenigd 
binnen de biologische werkgroep 
van de Nederlandse Onderwater-
sport Bond. Die club bestaat uit bi-
ologen en duikers met meer dan ge-
middelde interesse voor de onder-
waternatuur met name die van Ne-
derland. Daar heb ik mij toen bij 
aangesloten. Dankzij een aantal 
zeer inspirerende mensen binnen 
deze vereniging ben ik in staat ge-
weest om mijn kennis behoorlijk te 
vergroten. 
 
Geen duik is hetzelfde 
Inmiddels lig ik elke week wel één 
of twee keer met een camera in het 
water. Nog steeds verbaas ik mij 
over de dynamiek van het onderwa-
terleven. Geen duik is hetzelfde. 
Geen seizoen gelijk en bijna bij el-
ke duik ontdek ik nog nieuwe le-

Lezing: Het leven onder water 

zeedahlia 
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en slaapplaatsen in de jaren 1976, 
1977 en 1998 is een verslag gepu-
bliceerd in het tijdschrift Watervo-
gels.  
In Tabel 1 ziet u een aantal tellin-
gen om een indruk te krijgen van de 
plaatsen en de aantallen. 
Op de Dwingelosche heide slapen 
tegenwoordig geen regenwulpen 

I n april en de eerste twee we-
ken van mei pleisteren bij ons 

regenwulpen die op doortrek zijn. 
In de nacht slapen deze regenwul-
pen in het ondiepe water van ven-
nen. Het is een mooie belevenis om 
tegen de tijd dat het donker wordt 
van alle kanten groepen regenwul-
pen aan te zien komen. Sinds de 
inrichting van de Bleeke Heide is 
ook dit gebied de laatste jaren een 
belangrijke slaapplaats voor re-
genwulpen. Het mag niet onver-
meld blijven dat dit prachtige re-
servaat mede tot stand is gekomen 
door de actieve inbreng van de na-
tuurbeschermers van Mark en Leij 
die nog steeds werken aan verbete-
ring en uitbreiding. 
 
Zwart Goor 
In de jaren 1970-1990 sliepen er 
grote aantallen regenwulpen op het 
Zwart Goor (= Zwartven) op de 
Strijbeekse Heide. Het Zwart Goor 
is een ondiep ven met wisselende 
waterstanden, aan drie zijden omge-
ven door bos en aan één zijde door 
een smalle strook hei. Om onduide-
lijke redenen zijn ze daar later niet 
meer in grote aantallen waargeno-
men. 
 
Hieronder een staatje uit het waar-
nemingenarchief van de tellingen 
van regenwulpen die toen op het 
Zwart Goor kwamen slapen.  

Toen bekend werd dat er ook regen-
wulpenslaapplaatsen waren in 
Drente o.a. op de Dwingelose heide 
en in België o.a. op de Kalmthoutse 
heide hebben Arend van Dijk, Her-
man Voets en Harry van Vugt in 
1975 afgesproken een landelijk on-
derzoek te doen in Nederland en 
België. Van de voor- en najaarstrek 

Regenwulpen:  
pleister- en slaapplaatsen in onze streek 

Datum Plaats Aantal 
23.04.76 Kalmthoutse hei 4.340 
23.04.76 Groot Schietveld, Brecht 731 
01.05.76 Kampina 253 
01.05.76 Fochteloerveen 10.112 
07.05.76 Buissche hei 106 
07.05.76 Dwingelose hei 4.028 
28.04.77 Kampina 378 
02.05.77 Landschotse hei 500 
21.04.78 Leikeven 73 
25.04.78 Landschotse hei 1.450 
28.04.78 Kampina 409 
Tabel 1 

Datum Aantal 
29.04.71 940 
04.05.73 860 
30.04.76 3003 
22.04.77 1086 
30.04.77 1507 
02.05.77 1541 
17.04.90 598 regenwulp 
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vogels aankomen is dit goed te con-
stateren aan de typische roep die zij 
dan laten horen. Regenwulpen trek-
ken ook ’s nachts en zijn dan overal 
te horen. 
Het is mogelijk dat er elders ook 
slaapplaatsen gebruikt worden. Op 
het Groot Schietveld te Brecht 
(België) sliepen op 25 april 1999 
272 regenwulpen (med. Dirk Sy-
mens).  
Op de Hees, Rijkevorsel (België) 
komen ook regenwulpen slapen 
(med. Stijn Leestmans). 
Na het broedseizoen worden maar 
weinig regenwulpen in onze streek 
waargenomen. 
De najaarstrek vindt voornamelijk 
plaats langs de kust.  
 
Met dank aan alle tellers die de ge-
gevens verzameld hebben en Huub 
Don voor het maken van de statis-
tiek. 

 
Harry van Vugt. 

of langer. Bij trektellen (overvlie-
gende vogels) is het mogelijk vast 
te stellen hoeveel vogels er in een 
bepaalde periode doortrekken. De 
getelde aantallen van de regenwul-
pen zijn echt het minimum omdat in 
het donker nog steeds vogels arrive-
ren die niet meer geteld kunnen 
worden. Als er in het donker nog 

meer (med. Arend van Dijk). Op de 
Kalmthoutse heide, voor zo ver be-
kend, ook niet meer (med. Dirk Sy-
mens). 
 
Bleeke Heide 
In 2003 kwam de Bleeke heide (ca. 
1500 meter ten zuidoosten van het 
Zwart Goor) als slaapplaats in de 
belangstelling en zijn er tot en met 
het voorjaar van 2006 61 regen-
wulp- tellingen verricht in de perio-
de 1 april – 16 mei, echter wel op 
onregelmatige data. 
Om een overzichtelijke statistiek te 
krijgen heeft Huub Don alleen de 
maxima per (standaard) week ge-
bruikt. 
 
Het aantalverloop is over de vier 
jaar heen ongeveer hetzelfde. De 
seizoensmaxima ontlopen elkaar 
niet veel. In 2005 vond de doortrek-
piek een week eerder plaats dan ge-
middeld. 
Het is niet bekend is hoelang regen-
wulpen in de omgeving en op de 
slaapplaats blijven: een dag/nacht 

jaar datum aantal 
2003 20 april 1200 
2004 20 april 1400 
2005 14 april 1450 
2006 25 april 1200 

Hoogste aantallen: 

Regenwulpen slaapplaatsen Bleeke Hei
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Mark & Leij Nieuwsbrief 

sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA  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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