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10 jaar natuurvereniging
Mark en Leij

D

e opdracht luidde; “Beschrijf
de hoogte- en dieptepunten
van 10 jaar Mark en Leij. Je mag
daarvoor slechts 2½ pagina van de
nieuwsbrief gebruiken”. U zult begrijpen dat ik in mijn beschrijving
niet volledig zal kunnen zijn.
De oprichtingsvergadering
Na een voorbereiding van bijna een
jaar vindt op 18 april 1997 de oprichtingsvergadering plaats van natuurvereniging Mark en Leij. Deze nieuwe vereniging is voortgekomen uit de
natuurwerkgroep Chaam, die al veel
jaren actief was in het Chaamse buitengebied. Uitbater Wim, van café de
Ruif, waar de vereniging haar residentie had gekozen, heeft met 100

stoelen de plank behoorlijk misgeslagen. Liefst 40 belangstellenden
moeten staand de sprekers aanhoren. Naast de grote groep geïnteresseerden zijn er ook vertegenwoordigers van de politiek, de NCB
(tegenwoordig ZLTO geheten), natuurbeherende instanties en talloze
anderen. Het (nog steeds actuele)
thema van de avond was “Het gevecht om de ruimte”. Diverse sprekers brengen hun boodschap over
aan het publiek en burgemeester
Van Campenhout onthult het logo
van de kersverse vereniging, de
voor ons allen bekende salamander.
De oprichters komen aan het eind
van de avond handen tekort om de
nieuwe leden in te schrijven.

Bleeke Heide: Als de nacht z’n intrede doet, zoeken duizenden vogels hier een rustplaats
Foto: Marianne Dumont

Natuuragenda
maart
23, vr
25, zo
30, vr

19.30 Nachtvlinders kijken
9.30 Wandelen vogelwerkgroep
19.30 Viering tienjarig bestaan
Mark & Leij. Alleen voor
leden en oud-leden

april
1, zo
9.30 Vissen op zondag
1, zo
9.30 Wandelen Chaam
8, zo
9.30 Wandelen Baarle
20, vr 20.00 Nachtvlinders kijken
25, wo 19.00 Wandelen plantenwerk
groep
28, za 13.00 Wandelen vlinderwerkgroep
29, zo
9.30 Wandelen vogelwerkgroep
mei
6, zo
9.30 Wandelen Chaam
13, zo
9.30 Vissen op zondag
13, zo
9.30 Wandelen Baarle
18, vr 21.00 Nachtvlinders kijken
26, za 13.00 Wandelen vlinderwerkgroep
27, zo
9.30 Wandelen vogelwerkgroep
juni
3, zo
9.30 Wandelen Chaam
10, zo
9.30 Vissen op zondag
10, zo
9.30 Wandelen Baarle
15, vr 21.30 Nachtvlinders kijken
23, za 13.00 Wandelen vlinderwerkgroep
24, zo
9.30 Wandelen vogelwerkgroep
Wandelingen op zaterdag en ‘Vissen op
zondag’ vertrekken altijd vanaf het Marktplein in Chaam.
Info over de locaties van het nachtvlinder
kijken via vlinders@markenleij.nl
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Het ledental
Ook na de oprichtingsvergadering
blijft de natuurvereniging onstuimig
groeien. Nog voor de zomervakantie van 1997 ten einde is heeft de
vereniging haar 200e lid kunnen inschrijven. In 1998 stelt M&L Sonja
Vrijenhoek aan als coördinator van
de een nieuwe loot aan de verenigingsboom, de Mark en Leij jeugdgroep. Dat de vereniging met de
oprichting van de jeugdgroep een
nieuw schot in de roos heeft, blijkt
uit de aanhoudende groei. In het
voorjaar van 1998 wordt de grens
van 300 leden geslecht. Op 22 mei
1999 verwelkomen we het 400e lid.
Minder dan een jaar na het 400e lid
meldt het 500e lid zich in maart
2000 aan bij M&L. Op 24 november 2001 wordt het 600e lid ingeschreven. De explosieve groei is er
dan wel uit. In mei 2003 noteert de
vereniging het hoogste ledental. De
teller staat dan op liefst 626 leden.
De kentering komt als eind 2004 de
aankondiging in de nieuwsbrief verschijnt dat de jeugdgroep zal worden opgeheven. Na het opheffen
van de jeugdgroep zakt het ledenaantal in één jaar tijd met zo’n 100
leden. Sinds eind 2005 stabiliseert
het ledental zich rond de 520 leden.
Met het opheffen van de jeugdgroep is meteen het dieptepunt uit
10 jaar M&L genoemd. De jeugd
heeft de toekomst en het was dan
ook met pijn in het hart dat ik moest
toezien dat onder mijn voorzitterschap de jeugdgroep werd opgeheven. Het is niet alleen een dieptepunt voor de vereniging maar zeker
ook voor mijzelf.
De nieuwsbrief
Vanaf het verschijnen van onze eerste editie, in juni 1997, is de
nieuwsbrief het paradepaardje van
de vereniging geweest. De eerste
uitgave besloeg nog maar 12
pagina’s maar zou al snel uitgroeien
tot een nieuwsbrief die in grootte
varieert van 24 tot 32 pagina’s. De
natuuragenda is de eerste vaste rubriek in de nieuwsbrief en vanaf de
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eerste editie aanwezig op de voorpagina. Al vanaf de 2e editie krijgt
de rubriek “waarnemingen in de
streek” een vaste plaats in de
nieuwsbrief. Tot op de dag van vandaag is de redactie er steeds in geslaagd om een mooie en goedverzorgde nieuwsbrief uit te brengen
welke door onze leden en onze externe partners zeer wordt gewaardeerd.
Nieuwe natuur
Eén van de doelstellingen van
M&L is het beschermen, versterken
en uitbreiden van de natuurwaarden
in haar werkgebied. Vooral via de
Landinrichtingscommissie BaarleNassau/Chaam, maar ook via de
reconstructie heeft Mark en Leij die
doelstelling zeker waargemaakt.
Nieuwe natuurgebieden als “De
Bleeke Heide”, “’t Broek” en de
“Kerkdreef” zijn ware aanwinsten
voor de natuur. De meest bekende,
de Bleeke Heide, geniet inmiddels
bekendheid in heel Nederland en
België. Er zijn altijd, het gehele jaar
door, veel vogels van allerlei pluimage te zien en voor sommige
soorten komen de vogelliefhebbers
van heinde en verre om die te kunnen zien. Het koppeltje slechtvalken dat er iedere winter verblijft,
zorgt vaak voor spectaculaire jachtpartijen, maar ook zeldzaamheden
als de terekruiter en de zeearend
werden op de Bleeke Heide waargenomen. Wat er allemaal meer zit,
staat elders in deze nieuwsbrief vast
wel beschreven.
Ook het natuurgebied “Het Merkske” zal er over een jaar of twee een
stuk natuurlijker uitzien dan nu het
geval is. Ook dit gebied is een ware
natuurparel aan het worden. De vele
poelen die de afgelopen jaren zijn
aangelegd en de nog te herstellen
vennen komen vooral onze amfibieen ten goede. In de landinrichting is
ook veel aandacht voor de bekenstelsels in ons werkgebied. De komende jaren zullen ook die beken
worden aangepakt en vaak worden
uitgebreid met stroken ecologische

verbindingszones.
Bestaande natuur
Mark en Leij heeft niet alleen aandacht voor nieuwe natuur. Samen
met onze partners Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten is er regelmatig overleg over de bestaande
natuur en hoe we daar mee om kunnen gaan. Een mooi voorbeeld daarvan is de verzachting van de bosranden bij de Alphense Bergen.
Het idee daarvoor is afkomstig van
de natuurspecialisten van Mark en
Leij maar ook bij andere projecten
binnen de bestaande natuur zijn onze leden vaak betrokken.
Dieptepunten in het overleg
Is het dan alleen maar halleluja, zult
u zich misschien afvragen. Helaas
niet. Leden van Mark en Leij hadden bijvoorbeeld ook zitting in de
klankbordgroep voor het reconstructiegebied De Baronie. Doordat bepaalde bestuurders in dat proces niet de bindende factor waren
die zij zouden moeten zijn en alleen
maar oog hadden voor economische
belangen, zagen wij ons genoodzaakt om onze medewerking
(tijdelijk) stop te zetten. Een voorbeeld dat later ook door de BMF
werd gevolgd. Ook het overleg met
onze partners is het niet altijd even
soepel gelopen. Er zijn serieuze
dippen geweest in de verhoudingen
met de gemeente Alphen-Chaam en
met Staatsbosbeheer. Overleg werd
zelfs tijdelijk opgeschort. Gelukkig
zijn die dippen maar van tijdelijke
aard gebleken en zijn de contacten
weer hersteld, maar het zijn zaken
waar we zeker niet trots op moeten
zijn. Van de andere kant is het soms
wel eens nuttig om elkaar na een
conflict eens diep in de ogen te kijken om vervolgens te concluderen
dat het beter kan en moet. Conflicten leveren immers alleen verliezers
op. De contacten met eerdergenoemde partijen zijn inmiddels
weer goed te noemen. De herstelde
contacten kwamen goed tot uiting
in de gezamenlijke natuurwerkdag
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die de gemeente Alphen-Chaam
eind 2006 organiseerde samen met
Mark en Leij in het kader van de
MADD dag. Onze burgemeester,
de heer Nuijten, ging voorop in de
strijd en hing met enkele vrijwilligers een aantal nestkasten op bij
voornamelijk oudere inwoners van
de gemeente. Leden van de werkgroep “Externe contacten” offeren
menig vrije avond of vrije vrijdag
op om met tal van partijen te overleggen over zaken die de vereniging
van belang acht.
Hoogtepunten van allerlei soort
Gelukkig kende onze vereniging
ook vele echte hoogtepunten. Een
aantal daarvan wil ik nogmaals onder uw aandacht brengen. Zo werd
onze nog zeer jonge vereniging in
december 1999 door de provincie
genomineerd voor de Brabantse
Milieuprijs. De motivatie van de
provincie was dat “M&L de afgelopen jaren door goede samenwerking
en veelvuldig overleg opvallende
resultaten bereikt heeft op het gebied van milieu-, natuur- en landschapsbescherming in het stroomgebied van de Mark en de Leij”. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de
hoofdprijs aan onze neus voorbij
ging. Een persoonlijk succes, dat
wel heel erg uitstraalde naar onze
vereniging was de toekenning van
de Casimir Milieuprijs aan onze
toenmalige voorzitter Johan Schaerlaeckens. Deze prestigieuze prijs
wordt iedere twee jaar toegekend
aan een persoon of groepering die
zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor de natuur en/of het
milieu in Brabant. Een ander absoluut hoogtepunt vond plaats op 31
augustus 2001. Het provinciaal
Projectbureau “Internationaal
Jaar van de Vrijwilligers” koos in
de sector Natuur en Milieu natuurvereniging Mark en Leij uit
als inspirerend voorbeeld voor
alle vrijwilligers in deze sector.
Het door de vereniging gekozen
thema voor die dag “Mee Anderen”
wordt tot op de dag van vandaag

regelmatig door andere partijen als
thema gekozen en dat zegt wat.
M&L werd overladen met complimenten van vrijwilligers uit de provincie voor de geweldige dag die
was georganiseerd.
Project “Agrarisch Natuurbeheer
Bleeke Heide”
Om een betere bescherming te bieden aan de vele akker- en weidevogels die broeden in de Bleek Heide
heeft M&L in 2005 het initiatief
genomen om de Landinrichtingscommissie en de Reconstructiecommissie te verzoeken de mogelijkheid te bekijken om subsidie te verlenen voor het afsluiten van beheerspakketten totdat de gronden overgaan naar Staatsbosbeheer. Op dit
verzoek is positief gereageerd en
samen met onze partner ZLTO hebben we de betrokken boeren kunnen
overhalen de pakketten af te sluiten.
Gedeputeerde Annemarie Moons,
niet bij toeval een van de sprekers
op ons jubileumfeest, kwam met
eigen ogen de resultaten aanschouwen.
Lezingen en excursies
Gedurende de wintermaanden organiseerde de vereniging in de afgelopen jaren tal van lezingen die veelal
voor iedereen toegankelijk waren.
Ook werden regelmatig excursies
gehouden waarbij mooie natuurgebieden in Nederland of België werden bezocht. De excursies en lezingen dragen bij aan de verruiming
van de kennis die de leden hebben
of willen opdoen.
Werkgroepen
Mark en Leij heeft verschillende
werkgroepen die actief zijn in het
veld. Zij verzorgen excursies en
wandelingen, ze inventariseren gebieden voor verschillende landelijke
organisaties of zijn actief betrokken
bij bescherming van bepaalde doelsoorten zoals de kerkuil en de
steenuil.
De werkgroep “Werkdagen” is jaarlijks een aantal zaterdagochtenden

actief in het veld. Op terreinen van
de gemeente Alphen-Chaam, van
Natuurmonumenten of van Staatsbosbeheer worden beheerswerkzaamheden uitgevoerd die ten dienste staan aan de natuur. De noeste
werkers worden daarbij ondersteund door enkele actieve dames
die de mannen in de pauze voorzien
van koffie en heerlijke erwtensoep
aan het eind van de ochtend. Ook
de werkdagen dragen bij aan een
betere bewustwording van de natuur.
Tot slot
Tien jaar Mark en Leij is niet zomaar in een kort artikeltje samen te
vatten. Er is in die jaren veel gebeurd en er is door onze leden veel
werk verzet. Het bovenstaande artikel bevat daarvan een aantal voorbeelden. Ik hoop niet dat ik mensen
tekort heb gedaan omdat hun aandeel in de vereniging niet is genoemd. Daarom wil ik iedereen die,
op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan het succes van Mark
en Leij van harte bedanken voor
hun inzet. Tevens wil ik alle leden
feliciteren met het 10-jarig bestaan.
Als we het jubileumfeest vieren op
30 maart hoop ik dat dit de start is
voor een succesvol 2e decennium
van Mark en Leij.
Will Woestenberg
Voorzitter natuurvereniging
Mark & Leij
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Onze partners over Natuurvereniging
Mark & Leij
Natuurvereniging Mark en
Leij: Een belangrijke gesprekspartner in het Reconstructieproces.

Bijdrage door Fred Schippers, gebiedscoördinator Reconstructie
“De Baronie”

N

atuurvereniging Mark en
Leij vertegenwoordigt een
grote hoeveelheid natuurliefhebbers in de omgeving van AlphenChaam en Baarle-Nassau. De achterban bestaat zowel uit vertegenwoordigers vanuit de agrarische
sector als uit de milieuhoek. Het is
daarmee een belangrijke gesprekspartner.
Tijdens het planvormingsproces is
vanuit de Reconstructiecommissie
dan ook nadrukkelijk contact gezocht met de natuurvereniging. Alhoewel de meningen van de verschillende partijen niet altijd overeen kwamen, was er altijd de bereidheid aanwezig om te zoeken
naar alternatieve oplossingen. Hierbij werd vaak de nodige creativiteit
aan de dag gelegd. Uitgangspunt
daarbij is/was vaak:
“Als we op lokaal niveau elkaar
vertrouwen en de handen uit de
mouwen willen steken moet het
toch goed komen”.
Nu het reconstructieproces in de
uitvoeringsfase terecht is gekomen,
komt dit uitgangspunt nog nadrukkelijker naar voren. De Natuurvereniging toont een grote betrokkenheid bij de uitvoering van het re-

constructieproces. Zowel binnen de
landinrichtingsprojecten als er buiten wordt in overleg met partijen
naar uitvoeringsgerichte maatregelen gezocht. Gesprekspartners worden daarbij niet alleen in de eigen
achterban gevonden maar ook daar
buiten. Door de praktische en pragmatische geaardheid en de lokale
betrokkenheid is de Natuurvereniging in staat om derden “warm” te
krijgen voor hun projecten. Deze
instelling is noodzakelijk om van
het reconstructieproces een succes
te maken.
Een vereniging kan alleen bestaan
door een actief en betrokken bestuur. Bij het tienjarig bestaan van
de Natuurvereniging is het naar onze mening dan ook belangrijk om
hierbij stil te staan. De bestuursleden van Mark en Leij zijn terug te
vinden in de (wellicht helaas) vele
overlegverbanden die rondom de
uitvoering van het reconstructieproces aanwezig zijn. Zowel door hun
inzet als hun kennis zijn zij daarbij
een waardevolle gesprekspartner.
Duidelijk is ook dat dit veel tijd
kost, vrije tijd! Onze waardering

...Als Reconstructiecommissie
hopen wij de Natuurvereniging
de komende tien jaar te mogen
blijven ontmoeten bij de uitvoering van vele projecten en activiteiten….
hiervoor is dan ook groot. Als Reconstructiecommissie hopen wij de
Natuurvereniging de komende tien
jaar te mogen blijven ontmoeten bij
de uitvoering van vele projecten en
activiteiten die ten behoeve van het
reconstructieproces noodzakelijk
zijn.

Waterschapcadeautjes voor
jubilerend Mark en Leij?

Bijdrage door Joop van Riet, Groene Waterschapsbestuurder

N

a 10 jaar niet alleen actieve
natuurbescherming, maar
vooral herstel en ontwikkeling van
natuur zou je cadeautjes voor
Mark en Leij mogen verwachten.
En dan vooral in de vorm van
meer natuur. Toeval bestaat natuurlijk niet, maar het Waterschap
Brabantse Delta heeft wel pas besloten om in de komende twee jaar
heel wat voor de natte natuur in
gang te zetten.
Zo maar wat voorbeelden: Natuurherstel langs de Hultense, Groote en
Oude Leij en de Donge en een ecologische boomkikkerroute (in twee
richtingen natuurlijk) van de Molenschotse Heide naar Prinsenbosch. En dan wordt er ook hard
gewerkt aan meer natuur bij het
Merkske, de Chaamsche Beken en
de Bremer. Vooral door de voorspoedige gang van zaken in de
Landinrichting “Baarle-Nassau”
kan het Waterschap hier nu aan de
slag. De kansen voor extra natuur
ten zuiden van de Bleeke Heide zijn
al bekend. Maar er moet meer natte
natuur komen, want het waterschap
heeft zichzelf als taak gesteld om
minstens 25% extra aan water vast
te houden: van Eindegoor tot aan de
Mark. Bovenstroomse wateropvang
in zompig land is het meest gunstig
om Breda droog te houden. Dat is
de natuurlijke sponswerking van nat
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en ongedraineerd land, dat ook na
forse regenbuien het water maar
langzaam weg laat stromen. Dat betekent veel natte gebieden en zompige weilanden. Uitstekend voor
vogels en natuur!

...Voor al die projecten is er bij
het Waterschap afgesproken om
in ieder geval ook met de deskundigen van Mark en Leij te
gaan overleggen...
Voor al die projecten is er bij het
Waterschap afgesproken om in ieder geval ook met de deskundigen
van Mark en Leij te gaan overleggen. En dat gebeurt inmiddels in de
diverse klankbordgroepen. Al met
al is er voor de komende twee jaar
zo’n acht miljoen euro beschikbaar
en daar mag je toch best wat natuurcadeautjes voor een jubilerend
Mark en Leij van verwachten? Gefeliciteerd, en voor de toekomst
minstens evenveel succes als opgroeiende “tiener”.

leen nog maar een bestek van te
worden gemaakt, om het vervolgens uit te voeren. vijfenvijftig poelen in één keer. Toentertijd een unicum.
Toen in 1995 het besluit in de
Landinrichtingscommissie viel om
met de gemeenten vijftien kilometer
wegbeplantingen aan te leggen, was
de voorbereiding amper begonnen
of we kregen vanuit diezelfde préMark en Leij de vraag voorgelegd
of er meegedacht kon worden met
de sortimentskeuze. Met de kennis
van Wim Cornelissen en Frank Degenaar hebben we vervolgens de
plannen uitgewerkt. Twee voorbeelden uit een reeks.

...Er is in de afgelopen jaren
geen inrichtingsplan uitgevoerd, of Mark en Leij heeft er
in meegedacht en aan bijgedragen...

ien jaar Mark en Leij. Gevoelsmatig bestaat de natuurvereniging voor mij al langer.
Dat komt natuurlijk omdat ik in de
jaren voor 30 maart 1997 een soort
van pré Mark en Leij gemeend heb
te ontwaren.

Er is in de afgelopen jaren geen inrichtingsplan uitgevoerd, of Mark
en Leij heeft er in meegedacht en
aan bijgedragen: Bleeke Heide,
S chou wloop , Eend ego o rven ,
Chaamse Broek, noem maar op.
Tien jaar en meer samenwerking
met Mark en Leij staat zeker in het
teken van “met elkaars kennis tot
optimale inrichtingsplannen komen”.
Toch ga ik dan voorbij aan wat ik in
mijn beleving als een wezenskenmerk van de vereniging ervaar. Namelijk de zorg voor het samenhangende geheel. Niet sectoraal
maar integraal samen met de boeren
en andere partners een gevarieerd
en levendig buitengebied ontwikkelen en in stand houden. Het project
“agrarisch natuurbeheer Bleeke
Heide “ is wat dat betreft symbolisch.

Al in 1993 kreeg de Landinrichtingscommissie een compleet uitgewerkt poelenplan aangereikt door
Jeroen Stoutjesdijk. Er hoefde al-

Bij een terugblik hoort ook een
vooruitzicht. Maar daarvoor moet
ik eerst nog eens stilstaan bij de
grote verwondering van Johan

Omtrent het samenhangende geheel.

Bijdrage door Aad Groenwegen,
Secretaris van de Landinrichtingscommissie/Dienst Landelijk Gebied

T

Schaerlaeckens in die eerste maanden na 30 maart 1997. Twee keer
per maand ontmoetten wij elkaar in
de agendacommissie en in de plenaire vergadering van de Landinrichtingscommissie. In die tijd waren dat de maanden, waarin we niet
meer als eerste op de hoogte werden gehouden van bijzondere vogels, dieren of planten die waren
waargenomen, maar van de laatste
stand op de teller van het ledental.
Tot uiteindelijk het magische getal
van 600 werd bereikt. Zoveel kwaliteit en kwantiteit is iets bijzonders.
Wij hopen in de komende jaren bij
de ontwikkeling en realisering van
nieuwe inrichtingsplannen op een
minstens zo intensieve samenwerking als in de afgelopen jaren.

2007: Het jaar van Mark en
Leij, een natuurvereniging
van betrokken mensen.

Bijdrage door Hans Hofland, Natuurmonumenten

A

l tien jaar Mark en Leij, waar
is de tijd gebleven. Ik weet
nog als de dag van gisteren dat er
werd gesproken over het starten
van een natuurvereniging voor de
gemeentes Alphen-Chaam en
Baarle-Nassau. De schaalvergroting in gemeenteland werd gezien
als een kans om een vereniging te
starten met natuurbelangen voor
een groter gebied dan alleen de
toenmalige gemeente Chaam.
Vraag was: Zou de nieuwe natuurvereniging wel aanslaan bij de bewoners in de streek. De kenmerken
van veel andere natuurverenigingen
in Brabant waren toen dat de meeste mensen al behoorlijk grijs en kaal
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werden met weinig instroom van
jonge mensen .
Nu 10 jaar later is Mark en Leij een
vereniging met meer dan 500 leden.
Het opmerkelijke van het ledenbestand is de leeftijdsopbouw, oud en
jong zijn lid. Wat is nu de succesformule achter deze grote vereniging? Wat zijn de kenmerken van
de organisatie en waarom lukt het
hier wel en elders niet?
Ik denk dat dit komt omdat de vereniging 100% betrokken is bij de
leefomgeving. De natuur is het uitgangspunt maar men houdt wel rekening met belangen van derden.
De drijfveer is de inwoners van het
gebied betrokken te houden bij hun
omgeving. Ook belangrijk is de
menselijke relatie in het geheel, de
sociale factor. Het elkaar aanspreken, een gezellige avond, een
pintje, werkdagen met soep, plannen smeden, actie voeren, een
pluim uitdelen en zo zijn er nog ve-

...Een grote pluim aan de mensen van de kern van de vereniging is op zijn plaats...
le dingen te noemen. Een grote
pluim aan de mensen van de kern
van de vereniging is op zijn plaats.
Hoe ziet de toekomst eruit voor
Mark en Leij? Het moet, denk ik,
een organisatie blijven die een gezonde luis is in de gezonde pels. Er
blijven plannen komen die onze
leefomgeving aantasten maar er komen ook kansen om goede zaken te
doen voor natuur en landschap. Ook
de waarnemingen van flora en fauna blijven van belang. Natuurmonumenten zal zich moeten blijven inspannen om de gestelde natuurdoelen te halen. De landinrichtingen
zijn nog niet afgerond, de natte natuurparels nog niet gerealiseerd. Er
zal nog het nodige gebeuren tussen
de riviertjes de Mark en de Leij.
Als je kijkt naar de toekomst hebben zowel Natuurmonumenten als
Staatsbosbeheer nog ambities genoeg om plannen te realiseren. Om
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dat voor elkaar te krijgen is samenwerking met de natuurvereniging
Mark en Leij van groot belang. Het
is dus noodzaak dat Mark en Leij
ook een organisatie blijft voor de
toekomst, met dezelfde betrokkenheid naar de leefomgeving.

Tien jaar samenwerking
Mark en Leij en Staatsbosbeheer

noemen in de ideeën en opmerkingen aangaande de inrichting en het
beheer van de Bleeke heide. Staatsbosbeheer waardeert het ten zeerste
dat de vereniging meedenkt en kritisch is; dat houdt ons “scherp”.
Uiteindelijk staan we gezamenlijk
voor het behoud van de natuurwaarden. Dat was de afgelopen 10 jaar
het geval en dat zal in de toekomst
niet anders zijn. Door bundeling
van een regionale natuurvereniging
en een landelijke natuurbeschermingsorganisatie liggen er veel
kansen om extra natuurdoelstellingen te bereiken

...Maar bovenal staan we voor
hetzelfde belang: Behoud van
natuur en landschap....

Bijdrage door Dick Elings, Staatsbosbeheer

V

anaf de oprichting van
Mark & Leij op 18 april
1997 is er regelmatig overleg tussen Mark en Leij en Staatsbosbeheer. Kees van Alphen van Staatsbosbeheer vertelde bij de oprichting van Mark en Leij al over het
nieuwe beleid van Staatsbosbeheer.
Inmiddels zijn we 10 jaar verder en
enkele contactpersonen later. Er
zijn inmiddels veranderende inzichten in natuur- en landschapsbeheer.
Beide partijen vinden elkaar nog
steeds in “natuurzaken”. De ene
keer gezamenlijk op de barricades,
soms op aparte barricades. De ene
partij kiest soms voor soortenbeheer, de andere zet in op biotoopbeheer. Het niet altijd met elkaar eens
zijn geeft een extra waarde aan het
bestaansrecht van Mark en Leij naar
Staatsbosbeheer. Andere gezichtspunten werken verfrissend en kunnen een andere kijk geven op het
beheer. Voorbeelden zijn vooral te

Maar bovenal staan we voor hetzelfde belang: Behoud van natuur
en landschap. Daarom, namens
Staatsbosbeheer, gefeliciteerd met
het 10-jarig bestaan van de vereniging en de prettige samenwerking
en op naar het volgende jubileum.

Natte natuurparels
Bijdrage door de Brabantse Milieufederatie: Directeur Jan van Rijen
en gebiedsmanager West-Brabant
Hetty Gerringa

J

e spreekt van “parels” als het
gaat om groepen of personen
die veel voor je organisatie betekenen. Bevlogen mensen, die zich
met hart en ziel ergens voor inzetten; sterke groepen die veel voor
elkaar krijgen. Mark en Leij is zo n parel voor de Brabantse Milieufederatie. Niet zo maar een parel,
maar een natuurparel. Niet zo
maar een natuurparel, maar een
“natte natuurparel”.
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Mark en Leij is een groep enthousiaste mensen met hart voor natuur en
landschap, met als werkgebied het
stroomgebied van de natte natuurparels van de Chaamse beken en het
Merkske. Ook de leden zelf zijn
natte natuurparels: ze vergaderen
altijd in het bierstroomgebied van
hun stamkroeg Bellevue. We hebben gemerkt dat het zonder bier niet
fijn vergadert.

...Mark en Leij is een begrip
binnen de BMF. Maar ook ver
daarbuiten is de groep een begrip ...
Mark en Leij is een begrip binnen
de BMF. Maar ook ver daarbuiten
is de groep een begrip en voorbeeld
geworden op het gebied van bescherming van natuur en landschap,
vooral vanwege hun aanpak en successen. Behalve naamsbekendheid
bouwde de natuurvereniging een
stevige organisatie op van zo'n 500
leden.
Door samenwerking met boeren,
overheden en natuurorganisaties
heeft de groep veel draagvlak in de
streek opgebouwd voor natuurontwikkeling en -beheer. Juist door samen met andere partijen naar kansen en mogelijkheden te zoeken is
M&L zeer succesvol gebleken in de
ontwikkeling en uitvoering van natuurprojecten, zoals de beekdalreservaten het Broek, het Merkske,
het educatieve reservaat aan de
Kerkdreef, plan Overbeek en het
project nestgelegenheid. Daarmee
oogsten ze veel bewondering bij de
BMF, bij andere natuur- en milieugroepen, bij de Reconstructiecommissie en bij de Provincie.
Leden van Mark en Leij vertegenwoordigen de BMF in de landinrichtingscommissie Baarle-Nassau.
In deze landinrichtingscommissie
heeft Mark en Leij bewerkstelligd
dat een groot gedeelte van de Ecologische Hoofdstructuur wordt gerealiseerd. De kroon op hun natuurwerk is de Bleeke Heide, een na-

tuurreservaat voor weidevogels en
watervogels en tevens een waterbergingsgebied. Een “natte droom”
voor natuurliefhebbers!
In augustus 2001 heeft Mark en Leij voor haar werk en haar inzet de
vrijwilligersprijs van de provincie
Noord-Brabant ontvangen in het
kader van het Internationaal Jaar
van de Vrijwilligers. Tijdens de
feestelijke vrijwilligersdag “Mee
anderen, natuurontwikkeling in coproductie” nam Mark en Leij 120
natuurvrijwilligers uit heel Brabant
mee naar de Bleeke Heide om het
resultaat te laten zien van het samenwerkingsproject. Hierdoor
raakten veel natuurvrijwilligers enthousiast. De BMF heeft veel bewondering voor het werk van Mark
en Leij. Werk dat nog lang niet
klaar is, zodat er voor de komende
tien jaar nog een hoop te doen is
voor natuur en landschap.
De BMF feliciteert Mark en Leij
met het tienjarig bestaan en wenst
alle leden nog veel natuurwerk!

Tien jaar Mark en Leij,
mee-anderen en met recht
allemaal gefeliciteerd!

Bijdrage van Jack Rombouts, Regiomanager Midden bij waterschap
Brabantse Delta.

B

ij tien jaar Mark en Leij denk
ik meteen aan mee-anderen,
wat voor mij een dubbele betekenis
heeft zoals ook al eerder in een
van de Mark en Leij nieuwsbrieven heeft gestaan. Met anderen
bereik je meer, heb je sneller overeenstemming en kun je, als dat nodig is, een vuist maken naar instanties en overheden. Vanaf mid-

den jaren negentig begon het waterschap met het (her)meanderen
van beken en werden stuwen verwijderd. Hiervan hebben we, dankzij alle betrokken partijen, inmiddels meerdere voorbeelden gerealiseerd. Iets waar we allemaal trots
op mogen zijn.

...Respect en bewondering is er
vanuit het waterschap voor Mark
Respect en bewondering is er vanuit het waterschap voor Mark en
Leij. Voor de constructieve manier
(soms op het scherpst van de snede)
om zaken in het belang van natuurbehoud en -ontwikkeling voor elkaar te krijgen. We kunnen elkaar
daarbij helpen: Mark en Leij door
zaken te signaleren, mee te denken
en waarnemingen aan ons door te
geven en het waterschap door daar
wat mee te doen en ons beheer en
onderhoud daarop af te stemmen.
Mark en Leij weet dat wij geen natuurbeherende instantie zijn maar
dat wij ervoor moeten zorgen dat er
voldoende water van goede kwaliteit op de juiste plaats en tijd aanwezig is.
Tien jaar geleden kwam een groep
van ongeveer tien natuursympathisanten tot de conclusie dat het werken in, genieten van en strijden
voor behoud en herstel van natuur
beter vanuit een bredere, goed georganiseerde groep kon worden opgepakt. Mark en Leij werd toen op
een vrijdagavond in een bomvol café de Ruif opgericht. Johan Schaerlaeckens blikte onder de klanken
van “Those were the days” van
Queen met wat oude dia’s uit zijn
‘jonge’ tijd terug in die tijd. Nostalgie!? Iedereen besefte dat er wel erg
veel van het mooie landschap van
toen was verdwenen en hunkerde
naar behoud of herstel van die tijd
met zijn kleinschaligheid, houtwalletjes, kronkelende en snelstromende beekjes met een veelzijdigheid
aan dieren en planten.
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Kort voor de oprichting van Mark
en Leij trad bij het waterschap een
verandering op. Beken en sloten
werden niet meer genormaliseerd
(ik noem het nu vaak geabnormaliseerd). ‘t Broek was hier het eerste
voorbeeld van. De Laag Heiveltse
beek werd weer kronkelend aangelegd, drainages in het aangrenzende
‘nieuwe’ natuurperceel werden onklaar gemaakt en met het graven
van een overstromingsvlakte langs
de beek en de aangrenzende sloten
ten behoeve van waterberging
kwam de oorspronkelijke dynamiek
terug in het watersysteem. De afronding van het project werd met
een borrel in een huifkar met betrokkenen, de voormalige eigenaren
en baron Prisse beklonken. Zodra
de kraan weg was zette het natuurherstel in en loop er nu in het voorjaar maar eens langs. Je weet niet
wat je ziet. Dat is de dankbaarheid
die de natuur je teruggeeft, de diversiteit neemt direct toe. De
Bleeke heide is daar ander mooi
voorbeeld van. Binnen enkele jaren
steeg het aantal vogelsoorten van
enkele naar meer dan 100. Dit alles
met een simpele knijpvoorziening
voor waterberging, wat graafwerk
en aangepast grondgebruik. Zo kan
ik nog wel meer voorbeelden noemen, ze zijn er te over èn komen
ook te over want we staan aan de
vooravond van de uitvoering van
de Landinrichting en de Reconstructie van ons buitengebied. Nog
veel moois en duurzaams te realiseren dus: Mark en Leij èn zeker ook
al die anderen: ga zo door met meeanderen!

Uit de vele ingezonden foto’s is deze
keer een foto van Cees Damen gekozen als beste foto. Deze is afgedrukt
op de middenpagina. Ook voor de
volgende nieuwsbrief kunnen weer
natuurfoto’s worden ingestuurd (een
foto per lid), misschien dat de redactie dan uw foto als beste beoordeeld.
Stuur uw foto naar:
wimdumont@kpnplanet.nl
Sluitingsdatum voor de inzendingen
is 1 juni a.s.

Mark & Leij Nieuwsbrief

Terugblik:
Nieuwjaarsbijeenkomst en
Quiz Mark & Leij 2007

J

aarlijks organiseert de Natuurvereniging Mark & Leij
voor haar leden de nieuwjaarsbijeenkomst in de grote zaal van caférestaurant Bellevue. De Quizcommissie, onder leiding van Frank
Degenaar, schuwt bij het samenstellen van de vragen en opdrachten geen enkele moeite en zorgt
ervoor dat iedereen aan de Quiz
kan deelnemen door de vragen en
opdrachten zeer divers te houden.
Zo ook weer dit jaar. Jaarlijks nodigt de commissie een extern team
uit. Aangezien het dit jaar al voor
de derde keer gebeurde, kunnen
we dus spreken van een nieuwe
traditie. Door het uitnodigen van
externe teams wordt niet alleen de
strijdlust groter, maar ook zetten
wij onze vereniging in het zonnetje - en dus in de kijker - bij andere
verenigingen en instellingen.
Oeroude traditie
Al was de opkomst iets geringer
dan voorgaande jaren, het was daarom beslist niet minder gezellig. Na
het Brabants Kwartiertje werd om
stipt 20.15 uur de avond geopend
door onze voorzitter Will Woestenberg. Hij nodigde Victor uit om samen met hem en de leden het glas
te heffen op het nieuwe jaar. In zijn
openingstoespraak bedankte hij
Sandra en Victor voor de warme
gezelligheid die we ook in het afgelopen jaar weer mochten genieten in
Bellevue en voor de door hen aangeboden champagne. Dit is een oeroude traditie, zeker al tien jaar, bij
Bellevue en Mark & Leij. Verder
verwelkomde hij het gastteam uitvoerig. Ook memoreerde hij kort
dat er afgelopen jaar weer veel
werk verzet was door menig Mark

& Leijer.
Gastteams
In 2005 werd voor het eerst een
gastteam uitgenodigd. De biljartvereniging ‘t Vermaeck uit Chaam
mocht de spits afbijten. Zij hadden
zich tot doel gesteld korte metten te
maken met de Natuurvereniging
Mark & Leij. Reden waarom zij,
naar eigen zeggen, een ijzersterk
team gestuurd hadden. Maar helaas,
wij waren toch enkele maatjes sterker.
In 2006 hadden wij de eer een team
van de gemeente Alphen-Chaam
onder leiding van burgemeester
Harrie Nuijten te mogen begroeten.
Zij slaagden er niet in de eerste
plaats te veroveren, maar moesten
genoegen nemen met een tweede
plaats. En dit jaar, 2007 dus, heeft
de commissie de Rabobank uitgenodigd. Onder leiding van de Rayonmanager Rabobank De Zuidelijke Baronie, Hans Leussink, hebben
zij een team afgevaardigd, ten einde
deel te nemen aan de traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst. Maar ook
dit team slaagde er niet in alle Mark
& Leijers achter zich te laten. Een
bijzonder optimistisch team, dat
wel. Na een teleurstellende elfde
plaats in de eerste ronde waren zij
er rotsvast van overtuigd dat ze
zouden terugkomen in de tweede
ronde. Helaas voor dit team hadden
zij meer verstand van verzekeren
dan van quizzen, want ook zij bereikten geen vermeldenswaardige
plaats. Elders in deze nieuwsbrief
treft u een eigen verslag van het Raboteam aan.
Minder snel, maar wel moeilijker
De deelnemers kregen bij binnen-
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komst een button met daarop de
naam van een vissensoort. Door
soort bij soort aan een tafel te zetten
werd de ‘kennis’ van de teams eerlijk verdeeld en kan men achteraf
niet zeggen dat de commissie op
enigerlei wijze partijdig zou zijn
geweest.
Je kunt overigens van de Quizcommissie vinden wat je wilt, maar ze
heeft altijd een luisterend oor. De
opmerkingen van diverse deelnemers over het te hoge tempo zijn
niet in de wind geslagen. Dit jaar
was het tempo beduidend lager.
Niet dat de quiz daardoor gemakkelijker werd. Integendeel, de vragen
waren moeilijker, maar omdat er
meer tijd was wist men de antwoorden na intensief overleg onderling
toch wel op papier te krijgen. Natuurlijk lukte dat het ene team iets
beter dan het andere en dat is maar
goed ook, want uitsluitend daardoor
kan er een klassement ontstaan met
een eerste, een tweede, en een derde
plaats en een aantal niet vermeldenswaardige plaatsen.
Ook bij deze quiz was er weer een
breed scala aan onderwerpen. Zo
was het niet verkeerd geweest in het
afgelopen jaar goed te letten op de
muziek bij de diverse reclames op
de Nederlandstalige TV. De kennis
over (oude) kloosters en pastorieën
in ons werkgebied kon in het voordeel werken van de deelnemer. En
wat te denken van een heuse vertaalopdracht van het Brabants in het
Algemeen Beschaafd Nederlands.
Zelfs het oriëntatievermogen werd
op de proef gesteld. Menigeen zou
niet meer thuis gekomen zijn, moest
hij aan de hand van de kompasroos
zijn richting gekozen moeten hebben.

lijk uur de eerste, tweede en derde
plaats bekend maken.
Daarbij moet worden opgemerkt dat
de puntenaantallen, ook ten opzichte van de niet-vermeldenswaardige
plaatsen, niet ver uit elkaar lagen

De gelukkige winnaars
Zoals het bij elke quiz hoort, het is
al eerder gezegd, moet er dus een
winnaar zijn, en enkele bijna winnaars. Na een uiterst minutieuze beoordeling van alle ingevulde antwoordformulieren kon de quiz commissie kort voor het middernachte-

Bedankt
De quiz werd gepresenteerd door
Johan Schaerlaeckens. Hij deed dit
op een prettige, onnavolgbare manier. Hij had een groot deel van de
avond het woord, maar zoals het
nou eenmaal hoort heeft de voorzitter het laatste woord. Will Woesten-

1e pl. de Steuren v.l.n.r.: Karin Mulders, Tom Brosens, Jeroen Stoutjesdijk, Tomas Degenaar,
Irena Degenaar.

2e pl. de Palingen v.l.n.r.: Jacoline Plugge, Josje Voss, René Degenaar, Elly de Haas, Maaike
Hendriks.

3e pl. de Giebels v.l.n.r.: Will Woestenberg, Wil Degenaar, Paul Michielsen, Tessie Woestenberg

berg gebruikte deze uitgelezen kans
om een aantal mensen te bedanken
voor hun geweldige inzet of bijdrage. Zo krijgen Sandra en Victor een
extra bedankje voor de geschonken
snacks. De leden van de commissie
ontvangen als bewijs van erkentelijkheid allen een fles wijn. Het Raboteam wordt bedankt voor de bereidwilligheid en de enthousiaste
deelname. Hij hoopt dat iedereen
van deze avond genoten heeft.
Wim Dumont
Foto’s: Guus Degenaar
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Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau
start met inrichting cluster Castelré

N

u er met de cluster Castelré
bij de bezwarenbehandeling
van het plan van toedeling nog een
bezwaar niet is opgelost heeft de
Landinrichtingscommissie
“Baarle-Nassau” besloten om
vooruitlopend op de verdere toedelingsprocedure te starten met het
opstellen en uitvoeren van twee
inrichtingsbestekken.
Zowel agrarische als natuurinrichting
Het eerste bestek dat de complete
inrichting bevat voor de agrarische
kavels en een gedeelte van de natuurinrichting zal over enkele
maanden in uitvoering komen.
Het tweede bestek dat de overige
natuurinrichting bevat, met name
op de Castelreesche Heide zal na de
bouwvakvakantie starten.
Het gebied heeft een oppervlakte
van ongeveer 800 ha. Hiervan is
325 ha bestemd voor natuurontwikkeling. De eindbeheerder wordt het
Staatsbosbeheer.
Definitief inrichtingsplan
Het afgelopen jaar heeft een werkgroep van de provincie NoordBrabant, het waterschap Brabantse
Delta, gemeente Baarle-Nassau,
Staatsbosbeheer, de Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau, natuurvereniging Mark en Leij en de
Dienst Landelijk Gebied de bestaande inrichtingsschets uitgewerkt
in een definitief inrichtingsplan. Dit
laatste plan is door Arcadis nu omgezet in twee bestekken.
Herstel vennen Castelreesche
Heide
Het meest spectaculaire inrichtingsaspect betreft het herstel van vier
vennen en twee poelen op de Castelreesche Heide. De Castelreesche
heide zal bovendien verschraald

worden om het natuurdoel droog en
vochtig heischraal grasland en heide te realiseren. De hele afwatering
via de Vischvenseloop zal worden
geblokkeerd.
Bij het veldonderzoek is een oude
meander van de Mark ontdekt welke zal worden hersteld.
In het beekdal zal het kleinschalige
cultuurlandschap worden hersteld
onder meer door het aanbrengen
van beplanting op oude perceelsgrenzen.
Natte natuurparel
Het Merkske en een deel van de
Castelreesche heide maakt niet alleen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur maar ook van
een Natte Natuurparel. Het waterschap Brabantse Delta werkt hierin
aan het herstel van het watersysteem. Het plan voorziet in realisatie
van de gewenste grondwatersituatie, gedeeltelijk herstel van regionale kwel in de beemden en het ecologisch herstel van de beken. Nagenoeg overal wordt de voor de natuur gewenste grondwatersituatie
gerealiseerd zonder dat negatieve
uitstraling naar de aangrenzende
landbouw plaats vindt.
Het waterschap Brabantse Delta regelt met de provincie NoordBrabant de financiering voor dit
project.
Extensieve graanvelden
De door de Landinrichtingscommissie vrijgemaakte
gronden gaan dit
groeiseizoen al naar
Staatsbosbeheer. Over
het algemeen blijven
die boeren de gronden
beheren die nu eigenaar van de gronden
zijn maar dan onder
voorwaarden
van

SBB. De natuurgeleding van de
Landinrichtingscommissie heeft aan
SBB en de agrarische leden van de
commissie gevraagd enkele ha's hoge gronden vrij te maken voor het
aanleggen van extensieve graanvelden die niet geoogst zullen worden
(voedselbron overwinterende vogels) en waarin een aantal leeuwerikveldjes aangelegd worden. Op
woensdag 31 januari zijn er op de
Castelreesche Heide door SBB en
de L.I.C. twee percelen met een totale oppervlakte van vier ha geselecteerd die hiervoor in aanmerking
komen. Staatsbosbeheer neemt deze
akkers in eigen beheer. Deze akkers
zullen dun ingezaaid worden met
een mengsel van zomergraan en
gerst (inclusief een aantal leeuwerikveldjes). Misschien (afhankelijk
van SBB) dat aan de randen stroken
van mosterdzaad en koolzaad komen. Aangezien SBB nog geen beheersgeld krijgt voor deze gronden,
zal de L.I.C. dit bekostigen. Enkele
Nederlandse en Belgische vogelaars
zijn verzocht om vooral deze akkers
het komende broedseizoen te monitoren op broedvogels en de volgende winter op overwinterende vogels. Deze afspraak geldt voor één
jaar. Na de inrichting komen de
gronden definitief in handen van
SBB die vanaf dan het beheer bepaalt.
Dienst Landelijk Gebied
Johan Schaerlarckens

Merkske
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Zondagje Zeeland

V

roeg op de zondagmorgen,
de gemiddelde leeftijd ver
boven de vijftig, met striemende
regenvlagen uit het zuidwesten,
inmiddels een auto met chauffeur
gewisseld, omdat het muurtje sterker bleek dan de bumper, vertrokken we toch nog richting kust. De
vijftien man en vooral vrouw hadden zich een aangenamer start van
het jaarlijkse zondagje Zeeland
kunnen dromen.
Maar hoe zilter de lucht hoe droger
het werd en toen bij Willemstad de
eerste kunstig zwartwit getekende
brandganzen werden gespot naast
een witter dan witte grote zilverreiger bleek de zon toch te zijn opgekomen deze ochtend.
Met vervolgens de uitgestrekte wildernis van de Ventjagersplaat met
zijn kuddes koniks-paarden en de
met enorme hoorns getooide wilde

runderen kan de dag dan al bijna
niet meer stuk
Op, zich tot de horizon uitstrekkende Zeeuwse akkers, temidden van
belachelijk aandoende vogelverschrikkers, groepen werkelijk duizenden en duizenden brandganzen
samen. Bij het zeehaventje van
Stellendam blijkt het frisser dan
verwacht en met dichtgeritste jassen, warme mutsen en dikke handschoenen beklimmen we de zeedijk
en genieten van de honderden stelt-

lopers, kluten, eenden en een enkele
rosse grutto.
Na de plaspauze bestellen we naast het
geijkte kopje koffie
massaal de plaatselijke
delicatesse:
“apfel-strudel” met
vanille-ijs en poedersuiker. Eerste culinaire hoogtepunt van de
dag!
Op weg naar de Brouwersdam geeft
een grote groep goudplevieren een
vliegshow en laten de eerste groepjes rotganzen zich zien. Langzaam
rijden we langs het groen oplichtende water van de Noordzee met zijn
vele typische zeevogels en lang
staan we stil bij tenminste drie grijze zeehonden die hoorbaar met
smaak enkele platvissen van ongekende afmetingen naar binnen werken. Als de slechtvalk
zich bij Plan Tureluur te
Zierikzee zowel in zit als
in zijn razendsnelle
vlucht van alle kanten
laat bewonderen en een
overvliegende zwarte
ruiter zijn afscheidsroep
laat horen, is het al weer
tijd voor de traditionele
dagafsluitende Chinees.
Tweede culinaire hoogtepunt!
En zoals het hoort bij elk
geslaagd uitje keerden we daarna
moe maar voldaan huiswaarts.
Waarnemingen Zeeland
11 februari 2007
Anthoniegorzen (Willemstad).
Vanuit de schuilhut: grote zilverreiger, wulpen, smienten, 1.000+
brandganzen en 100den grauwe
ganzen
Ventjagersplaat (vanaf de parallelweg): Grote zilverreiger, grauwe
ganzen, brandganzen. En natuurlijk

de konikspaarden en wilde runderen.
Den Dommel: Wintertalingen,
kuifeenden, grote zilverreiger, brilduikers.
Scheelhoek: Een jong mannetje
blauwe en twee wijfjes bruine kiekendieven, enkele pijlstaarten,
6.000+ brandganzen, massa’s
smienten.
Haventje van Stellendam: Middelste zaagbekken, brilduikers, een
groep van meer dan 500 bonte
strandlopers, groepjes tureluurs,
groepjes kluten, krakeenden, enkele
rosse grutto’s
Dorp Havenhoofd: Mannetje grote
zaagbek
Kreken bij Ouddorp: 1.000+
goudplevieren, een lepelaar, tientallen rotganzen.
Brouwersdam: drie grijze zeehonden, roodhalsfuut, paarse strandloper, tientallen drieteenstrandlopers,
steenlopers, veel middelste zaagbekken, mannetje ijseend, groepjes
eidereenden, enkele zwarte zeeëenden, een zeekoet
Inlagen bij Zierikzee (Plan Tureluur): Enkele nonnetjes, slechtvalk,
500+ wulpen, kluten, goudplevieren, slobeenden, pijlstaarteenden,
enkele kleine zilverreigers, grote
zilverreiger, 200+ rotganzen, 5000+
brandganzen.
Joost van den Ouweland
Foto’s: Joost van den Ouweland
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Raboteam bezoekt nieuwjaarquiz
natuurvereniging Mark en Leij

A

l in september werd ik gebeld
door Will Woestenberg met
de vraag: “Heb je de uitnodiging
ontvangen om als gastteam mee te
doen aan de Grote Quiz van onze
vereniging?” Dat had ik. En ik gaf
Will aan dat het voor ons een
enorme eer was om aan de uitnodiging gehoor te geven. Zeker als je
bedenkt dat vorig jaar de gemeente
Alphen-Chaam het gastteam was.
Een team was al snel bij elkaar gezocht. De druk werd daarna door
Mark en Leij behoorlijk opgevoerd.
Zie de aankondiging van Frank Degenaar in de nieuwsbrief van december. Voor ons echter alleen
maar meer reden om extra gemotiveerd aan de start te komen.
Op 12 januari bij aankomst in café
Bellevue was de spanning binnen
ons team dan ook voelbaar. Gezegd
moet worden dat die spanning gelijk verminderde, de sfeer was vanaf het begin ontspannen en erg gezellig. We voelden als gastteam

meer dan welkom.
Ja en dan de start van de quiz. Wij
wisten niet wat we mochten verwachten. We kregen een enveloppe
met mondelinge vragen, loopvragen
en doe vragen. Ons was in het begin
niet duidelijk wat we met de loop
en doe vragen moesten doen. Nadat
dat eenmaal was uitgelegd was het
geen probleem meer. We hadden
een hoop plezier en kregen de indruk dat we het zo slecht nog niet
deden. Alleen het sectorspel ging
ons niet goed af. We hadden niet
één sector goed aangegeven. Resultaat na de eerste ronde: een elfde
plaats. De eerste indruk klopte dus
niet. Toch waren de verschillen niet
erg groot.
De vragen over de monumenten deden ons in de tweede ronde de das
om. En eigenlijk moeten we ons
daar een beetje voor schamen. We
willen als Rabobank De Zuidelijke
Baronie midden in de samenleving
staan en dan al die markante gebouwen niet herkennen! Van de andere

kant: midden in de samenleving,
dichtbij en betrokken vertalen we
ook op andere manieren, door al die
verenigingen ieder jaar opnieuw
weer financieel te ondersteunen.
Toch slaagden we erin nog een
plaatsje te stijgen. We werden dus
tiende. Helaas niet aan de verwachten voldaan. Maar ja wie zei ook
alweer: “Meedoen is belangrijker
dan winnen!”
Tot slot werd er aangegeven dat de
belangstelling voor deelname dit
jaar tegenviel. Dat is jammer voor
zo’n prachtig initiatief. Wij kunnen
alleen maar zeggen dat we een hartstikke leuke avond hebben gehad en
daarbij ook nog eens veel geleerd.
Bedankt daarvoor.
Hans Leussink
Rayonmanager Rabobank
De Zuidelijke Baronie.
Bij de foto:
V.l.n.r. Hans Leussink, Els Leussink
John Hermans, Cor Bulkmans
Wout Oliemeulen, Judith Huijbregts
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I

Vlier

k werk op een typisch jaren zeventig/tachtig bedrijventerrein, weinig
gevarieerde rechthoekige gebouwen met eindeloze platte daken. Elk
voorjaar verschijnt er een man in een blauwe overall met een gele gifspuit
op zijn rug die systematisch het hele terrein afwerkt. In de loop van de weken daarna kleurt het ontluikende groen langzaam bruin, wat er zeker
niet aantrekkelijker uitziet maar in elk geval aan de buitenwereld aangeeft
dat er iets wordt gedaan aan onkruidbestrijding.
Een struik die al die jaren de dodelijke nevel heeft overleefd, is inmiddels
uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen vlier en staat er als groen baken
in een woestijn van glas, beton en damwandprofielen. Als ik soms wat verweesd naar buiten staar, zie ik hem staan. In de zomer verbergt hij een verveloos raam met daarachter wat slordig gestapelde, in de loop van de tijd
scheefgezakte en door de zon gebleekte kartonnen dozen. In de herfst en
winter buigt hij mee met de verraderlijke winden die op een bedrijventerrein
van alle kanten kunnen komen.
In de lente wordt het feest: Van de ene dag op de andere staat de boom vol
frisgroene blaadjes, even later versierd met brede waaiers geurige, vaalwitte
bloemschermen. De zwermen insecten die de bloesem bezoeken, maken een
geluid dat al aan zwoele
zomerse dagen doet
denken. Voortdurend
probeert een merel er
zijn jongen groot te
brengen maar dat wordt
bijna planmatig verhinderd door die k...kat
van de overburen. Op
een dag wordt een viertal kale jongen, onder
luid protest van mijn
collega’s, vakkundig uitgebeend door een
Vlaamse Gaai. Soms verschuilt er zich een vink of mus wanneer een eenzame sperwer overvliegt.
Na de broedtijd inspecteren regelmatig groepjes mezen de struik op eetbaar
klein spul en op mooie dagen zit er een atalanta of dagpauwoog zich op te
warmen. Langzaam ook gaan de takken hangen door de zwaarder wordende
bessen en een sjofele merel probeert voorzichtig of deze al op smaak zijn.
Naarmate de bessen rijpen, wordt het drukker rond de boom. Er komen meer
merels langs en als de eerste houtduif zich plompverloren in de takken stort,
komt het grote feestmaal pas echt op gang. Een familie zwarte roodstaartjes
scharrelt wat op de grond maar soms hangt een van de ouders biddend als
een kolibrie voor de rijpe tros en pikt er met een snelle beweging de mooiste
bes uit. Een kwetterend troepje ringmussen lijkt minder geïnteresseerd en
vliegt voorbij. Als na ongeveer een week of anderhalf de struik voor driekwart is leeggegeten laten de eerste twee spreeuwen zich zien. De volgende
dag zijn ze met tien en de dag daarna met honderd. Zenuwachtig af en aanvliegend, met veel lawaai ruziënd wordt dan alles volledig kaal gevreten Ze
worden vervloekt door collega’s die aan het einde van de werkdag hun glimmende leasebak aantreffen volledig onder de paarsrode vogelpoep.
Dan keert de rust weer en omdat de lantaarn in de buurt de hele nacht blijft
branden houdt de vlierbes tot ver in de winter zijn bladeren. Nog even wachten en dan komen er aan de meest beschadigde takken weer de Judasoren,
die voor de Vlier zo kenmerkende paddestoelen.
Alle winterstormen zijn overleefd en de man met de spuit is nog niet geweest, maar de laatste dagen lopen er stropdassen met aantekenboekjes, digitale camera’s en lange meetlinten met grote gebaren druk te doen.
Ze zullen toch zeker niet….?
Joost van den Ouweland

Van de
voorzitter

A

ls deze nieuwsbrief op de
deurmat valt, liggen de provinciale verkiezingen al weer achter ons. In de aanloop daar naartoe lanceerde een VVD politicus op
een verkiezingsbijeenkomst het onzalige idee om een rondweg langs
Chaam te leggen, om zodoende de
kom te vrijwaren van de verkeersdrukte die er nu heerst.
Op zich niets nieuws onder de zon
zou je denken, ook in Alphen is een
rondweg gekomen en die functioneert prima. Maar de VVD bewindsman vindt dat die rondweg
dwars door de Bleeke Heide moet
worden aangelegd. Simpel een
kwestie van de bestaande natuurwaarden compenseren en klaar is
Clara, zo redeneert de VVD.
Zo simpel gaat dat gelukkig niet.
De natuurgeleding in de Landinrichtingscommissie, lees Mark en
Leij leden, hebben samen met de
ZLTO veel werk verzet om de
Bleeke Heide te realiseren. Volgend
jaar zal de Zuidelijke Bleeke Heide
bij het reservaat worden gevoegd,
samen met de Strijbeekse beek en
haar beekdal. Zo ontstaat een gebied met een zeer hoge natuurwaarde. Dit prachtige stukje natuur is zo
waardevol, en wordt door zoveel
mensen bezocht en gewaardeerd,
dat wij nooit zullen toestaan dat
daar een weg doorheen wordt gelegd. Ik kan mij ook niet voorstellen dat Chaamse bevolking en onze
gemeentebestuurders enthousiast
worden van dit VVD voorstel. Het
lijkt mij een goed onderwerp om te
bespreken in het brede maatschappelijke platform van AlphenChaam. Het zal een uitdaging zijn
om een aanvaardbaar traject te vinden dat brede steun vindt binnen de
Chaamse gemeenschap.
Will Woestenberg
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Foto: Cees Damen, Alphen

Het Broek
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Hoogtepunten van 10 jaar
“Waarnemingen” in de streek

V

anaf jaargang 1, nieuwsbrief nummer 2 verzamel ik
nu 10 jaar lang alle waarnemingen in het Mark en Leij gebied die
onze leden aan mij doorgeven. Het
idee om de rubriek “Waarnemingen” in het leven te roepen
ontstond al na de allereerste
nieuwsbrief van juni 1997 waarin
melding werd gemaakt van de
waarneming van de zeldzame
grauwe klauwier in ’t Broek. We
hadden toen al het vermoeden dat
er vele spectaculaire waarnemingen zouden volgen als gevolg van
de herinrichting van ons buitengebied. Hierdoor ontstonden mooie,
nieuwe natuurgebieden.
In dit jubileumnummer willen we
een compilatie geven van deze
waarnemingen: soms zeldzaam,
dan weer belangwekkend, aandoenlijk of ontroerend. Veel leesplezier.

bant. Nu dit heggenlandschap op
veel plaatsen weer terugkomt, probeert de grauwe klauwier zich weer
te vestigen in Brabant.

Jaargang 1, nummer 1, juni 1997:
Op vrijdag 16 mei ontdekte Frank
Degenaar een mannetje grauwe
klauwier in ’t Broek. Deze vogelsoort van de rode lijst kent amper
150 broedgevallen in Nederland.
Tot 1950 was de soort broedvogel
in het heggenlandschap van Bra-

Amfibieën voelen zich ook thuis in
mooie, natuurlijke tuinvijvers

Grauwe klauwier
Foto: Rob Banen
home.planet.nl/~smier012/

Jaargang 1, nummer 2, september 1997: Dit jaar werden in mei en
juni voor het eerst in onze streek
zwartkopmeeuwen gezien. De
grootste groep bestond uit maar
liefst negentien vogels. Aan de
Hoefakker in Chaam broedden twee
paartjes huiszwaluwen succesvol in
kunstnesten.

Jaargang 1, nummer 3, december
1997: De Laag Heiveldse Beek meandert weer in ’t Broek en ook in
het Markdal is men begonnen met
de inrichting van een natuurontwikkelingsgebied van 150 ha. De aanwezigheid van poelen rondom de
bebouwde kom van Chaam hebben
als gevolg dat veel mensen met vijvertjes in hun tuinen doorgeven dat
ze steeds meer salamanders en kikkers zien.
Jaargang 1, nummer 4, maart
1998: Nog nooit waren er zoveel
ganzen in Chaam als afgelopen
winter. Al vanaf eind december waren er zo’n 1800 ganzen, waarvan
1500 rietganzen en 300 kolganzen.

Jaargang 2, nummer 5, juni 1998:
Wim Cornelissen heeft achttien
braakballen onderzocht van een
groep ransuilen die in de winter van
1997-1998 hun slaapplaats op ’t
Zand in Alphen hadden. In de
braakballen trof hij de resten aan
van eenentwintig bosmuizen, twaalf
veldmuizen, vijf aardmuizen, vier
dwergmuizen, vier muizen van een
onbekende soort en één kever.
Jaargang 2, nummer 6, oktober
1998: Mark en Leij-leden ontdekten
in de eerste week van augustus
scholen van vele honderden riviergondels in het hermeanderde deel
van de Laag Heiveldse Beek in het
Broek in Chaam. Ook werden er
enkele bermpjes, twee soorten stekelbaarzen en een snoek van 80 cm
waargenomen. Boven het nu stromende water vliegen vele libellen.
Op de afgegraven plas-dras oevers
veel vogels: regenwulpen, witgatjes, groenpootruiters, kleine plevieren, watersnippen en oeverlopers.
Jaargang 2, nummer 7, december
1998: Op de Ulicootsche Heide zat
op 28 november een bonte kraai,
een wintergast die we steeds minder
tegenkomen.
Jaargang 2, nummer 8, maart
1999: Jos van Gils ontdekte tijdens
een wandeling in de Alphense bos-

De das van Jos van Gils in de Alphense
Bergen
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sen een das. Deze bleek van zijn
vrouw te zijn.
Jaargang 2, nummer 9, juni 1999:
Zoals bekend stuwt Staatsbosbeheer
het water in de Staatsbossen. De
weilandencomplexen bij het Ossengoor, langs de Huisdreef, het
Schouterveld en achter El Dorado
staan hierdoor in het voorjaar voor
lange tijd onder water. Dit blijkt
een heel bijzondere aantrekkingskracht op allerlei soorten watervogels uit te oefenen.
Jaargang 3, nummer 10, september 1999: Op het Langven in de
Strijbeekse Heide hebben maar
liefst drie paartjes zeldzame geoorde futen gebroed. Op 17 juli werden
er zes volwassen vogels gezien met
in totaal zeven jongen in drie verschillende leeftijdsgroepen.

ven het veld en constateerden daarbij klaarblijkelijk dat het spelpeil
erbarmelijk was, waarna ze hoofdschuddend hun tocht vervolgden
naar de overwinteringgebieden in
het zuiden.
Jaargang 4, nummer 13, maart
2000: Jan Boers deed op Bouvigne
een bijzondere waarneming. Hij zag
enkele malen een hermelijn in
spierwit winterkleed. Volgens specialist Dick Klees een zeldzame
verschijning in deze contreien.
Jaargang 4, nummer 14, juli
2000: In de brede meander in de
Heiveldse Beek (het “darmstelsel”)
Europese kraanvogel
Foto: Mark van Els
http://members.home.nl/19sd038/index.htm

hazelworm de Hoge Weg oversteken.
Hazelworm
Deze zeldzame, pootloze hagedis komt
nog altijd voor op de Strijbeekse Heide

Geoorde fuut
Deze zeldzame en mooie vogelsoort
broedt de laatste jaren regelmatig op
de Bleeke Heide of de vennen van de
Strijbeekse Heide.

zien we op 16 maart: vier snoeken:
drie van rond de 50 cm en een
enorm exemplaar van 90 cm. In de
natuurtuin Wolfslaar ziet Jeroen
Stoutjesdijk dat een sperwer een
uitvliegende vleermuis pakt.
Jaargang 4, nummer 15, december 2000: Een bijzondere waarneming kwam van Rob van der Berg:
Hij zag op de Strijbeekse Heide een

Jaargang 3, nummer 11, oktober
1999: Dit was een extra vakantienummer zonder de rubriek waarnemingen.
Jaargang 3, nummer 12, december 1999: Door diverse sportminnende Mark en Leijers werd tijdens
de voetbalwedstrijd UVV-Chaam
op 17 oktober een tweetal overtrekkende rode wouwen gezien. De
stand op dat ogenblik was 0-0. De
vogels draaiden enige rondjes bo-

Rosse vleermuis Foto: Rollin Verlinde
www.natuurbeleving.be

Jaargang 4, nummer 16, november 2000: Tijdens de “nacht van de
vleermuis” op 26 augustus zagen en
hoorden (met een batdetecorder) de
Mark en Leij specialisten een jagende rosse vleermuis, 1 laatvlieger, 2 boven het water jagende watervleermuizen, 1 jagende dwergvleermuis en 2 gewone grootoorvleermuizen die in een schuurtje
rondvlogen.
Jaargang 5, nummer 17, februari
2001: Kraanvogels: De ene winter
is de andere niet. Normaal krijgen
we in onze contreien weinig kraanvogels te zien. De trekroute ligt immers zo’n 100 km oostelijker. Deze
winter kwamen er echter veel waarnemingen op tijdstippen dat de vogels in de Extremadura (Spanje)
horen te zitten. Op 7 december zat
er een kraanvogel op de Bleeke
Heide. Op kerstochtend ziet Will
Woestenberg een groep van 150
kraanvogels boven Alphen. De vogels vliegen laag in zwaar bewolkt
weer met een straffe noordoosten
wind. Op 2e Kerstdag staat bij me-
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nige Chaamse vogelaar de telefoon
roodgloeiend: Om 21.00 uur vliegt
er een grote groep kraanvogels laag
boven de bebouwde kom. De vogels zijn zelfs in de huiskamers te
horen.
Jaargang 5, nummer 18, juni
2001: Op dinsdagvond 15 mei een
klapper op de Bleeke Heide die vogelend Nederland en België in beroering brengt. Tom Goossens uit
België ontdekt om 18.30 uur een
terekruiter, een soort die tot dan
toe slechts 18 maal in Nederland
waargenomen is. Tom mobiliseert
alle twitchers en diezelfde avond
komen er al vogelliefhebbers van
heinde en verre. Gelukkig is ook
Jan Boers uit Oosterhout van de
partij die ons dezelfde avond nog
inlicht. Een dag later geeft Jan zijn
indrukken weer via de mail: “Als
we vandaag Dutch Birders willen
zien, tweehonderd met telescoop op
een rijtje, dan moeten we naar de
Bleeke Heide. Als ze die prachtplek al niet ontdekt hadden, dan
toch vandaag. Een Belg, Tom
Goossens had de terekruiter nog
maar net ontdekt, toen ik om ongeveer kwart voor acht arriveerde. Al
snel was er een peloton Belgen en
ook de eerste Dutch Birders. Zo
stond ik een klein uur later naast
zo'n soortenjager. Ik vroeg hem hoe

Terekruiter
Deze in Nederland uiterst zeldzame vogel veroorzaakte een toestroom van honderden vogelliefhebbers uit geheel Nederland en België.

Zeearend

laat hij via de semafoon de melding
had gekregen. Om 19.35 uur, in
Amsterdam dus. Om 20.35 uur was
hij aan de Bleeke Heide. Rare jongens, die DB-ers. En hoe ik ook
mijn best deed nog enthousiast te
zijn voor kemphanen, zomertalingen en bosruiters…..ik kwam niet in
beeld. Dat kwam wel toen ik bij het
naar huis gaan in zijn achteruit op
een grote kei reed en niet meer
voor- of achteruit kon. Ik werd, dat
moet gezegd, vervolgens sympathiek bijgestaan door deze jongens”.
Jaargang 5, nummer 19, september 2001: Vogels in de bebouwde
kom: Een snel groeiend aantal mensen vinden natuur in hun tuin belangrijk. Steeds meer vogeltuinen
en vijvers missen hun uitwerking
niet op zangvogels zoals merel,
heggenmus, roodborst, zanglijster
en winterkoning. Deze trekken dan
weer roofvogels aan zoals de sperwer maar ook bos- en ransuilen
worden steeds vaker in de buurt van
de dorpen gezien. Worden de tuinen
wat ouder dan zijn grote bonte
specht en boomkruiper vaak gezie-

Foto:Wolter van Dijk
www.woltervandijk.nl

ne gasten. Ook Rode Lijstsoort de
groene specht wordt steeds vaker
foeragerend en roepend vlak tegen
de bebouwde kom gezien.
Jaargang 5, nummer 20, december 2001: Op 10 oktober vond
Frans Vermeer tussen Chaam en
Ulicoten een dode steenmarter
langs de weg. Volgens Dick Klees
het eerste gedocumenteerde geval
van een steenmarter in onze regio.
Dick heeft in Bellevue sectie verricht op het dier: Deze steenmarter
was een jong mannetje in goede
conditie. Voor de sectie hadden
vooral veel dames belangstelling.
Jaargang 6, nummer 21, maart
2002: Uit de mailbox: Wil Luijff
op 4 februari: Ook op zondagochtend omstreeks 10.30 uur vloog de
zeearend door het beekdal van de
Bleeke Heide. Vervolgens vloog de
arend over de bossen richting Ulicoten (Nonnenven). Daar zat hij in
de wei op de grond. Toen er twee
'baltsende' hazen verschenen werd
de jacht ingezet. De zeearend vloog
tussen de hazen door en ging op de
grond zitten. Een van de hazen
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waar een mooi aantal.

maakte een sprong van een meter
verticaal de lucht in. Nummer twee
rende eerst drie meter naar links,
bedacht zich en ging in volle vaart
terug naar rechts waar hij bijna de
zeearend omver liep. Beide beesten
schrokken hiervan zo dat de haas
een haak sloeg en naar achter wegspurtte, de zeearend vloog richting
Withagen en is daar in het bos verdwenen.
Jaargang 6, nummer 22, juli
2002: Frank Degenaar ontdekt op
19 april een nieuwe soort voor ‘t
Broek: “Zojuist op het Broek, behalve een roepende koekoek, ook
een.....velduil. De velduil werd opgejaagd door een paar kraaien en
heeft toen langdurig en heel hoog als een buizerd - boven het Broek
gecirkeld en is toen uit zicht verdwenen. Aardige waarneming! Deze dag hier ook de eerste nachtegaal en de eerste grasmus gehoord”.
Jaargang 6, nummer 23, september 2002: In juni werd een groot
aantal distelvlinders waargenomen.
Nog wat later in het jaar een verheugend groot aantal waarnemingen
van koninginnepages.
Welke indruk deze vlinder maakt,
werd door Kees van de Broeck treffend omschreven: “Op vrijdag 2
augustus 2002 lagen we lekker bij
het Weidebad in Chaam op onze
handdoeken in de zon toen er plotseling een vlinder onze kant op
kwam. De vlucht van deze vlinder
was zo gracieus, dat het leek of de
zwaartekracht geen vat op hem had.
Hij was geel/bruin en prachtig getekend, ook was hij wat groter dan
bijvoorbeeld een atalanta of een
dagpauwoog. Tot onze verbazing
landde hij vlak naast onze handdoeken in het gras en liet zich daar ongeveer vijf minuten door ons en vele
andere bezoekers uitgebreid bewonderen.
Thuisgekomen hebben we hem voor
de zekerheid nog opgezocht in een
vlinderboek en het was inderdaad

Jaargang 7, nummer 25, maart
2003: Het was deze winter een ongekend topjaar voor overwinterende
wilde ganzen in onze streek. Het
aantal ganzen steeg in de loop van
januari tot rond de 3000 en in half
februari zelfs tot 5000.

De prachtige koninginnepage wordt
steeds vaker waargenomen.
Foto: Frie Boon

een prachtige koninginnepage.
Jaargang 6, nummer 24, december 2002: De boerenzwaluw doet
het slecht. Vanwege de MKZ-crisis
worden veel boerenstallen hermetisch gesloten. Dit is funest voor de
nestgelegenheid van de boerenzwaluw die, in tegenstelling tot de huiszwaluw, graag in gebouwen broedt.
Verheugend is daarom het nieuws
dat op de boerderij aan de Chaamseweg 45 in Alphen dit jaar maar
liefst vijftien koppeltjes boerenzwaluwen tot broeden kwamen, voor-

Zwarte ooievaar

Jaargang 7, nummer 26, juni
2003: In deze nieuwsbrief veel
waarnemingen van uilen: Op 15
maart ontdekte de jeugdgroep een
ransuilenslaapplaats op een speelweide langs de Slingerdreef. Er waren drie vogels aanwezig. Ten zuiden van Ulicoten (acht!!) en
rondom ’t Broek (vijf!!) werden
door de steenuil inventarisatiegroepen verrassend veel territoriumhoudende steenuiltjes geïnventariseerd.
Op 27 maart werd zowel om 9.30
uur als om 10.45 uur een jagende
velduil waargenomen boven de
Bleeke heide. Op 28 maart om
16.15 uur bij een heerlijk zonnetje
een fel alarmerende steenuil in ’t
Broek. Op het BP-tankstation in
Chaam zag Christ Michielsen op 28
maart een kerkuil op de antenne zitten.

Foto: Rene Weenink
home.planet.nl/~boxster/vogels/vogels.html
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Jaargang 7, nummer 27, september 2003: Ondanks de stille zomermaanden kregen we toch weer leuke waarnemingen binnen: op de
Regte heide in het Riels Laag een
foeragerende zwarte ooievaar
(pagina 23) en een roepende kwartelkoning. Er was deze zomer overigens veel doortrek van zwarte ooievaars. Zowel de nachtzwaluw als de
kleine plevier brachten jongen groot
in de boswachterij Chaam. Behalve
veel jonge grutto’s groeide ook de
jonge kluut voorspoedig op in de
Bleeke Heide. Een heel goed vlinderjaar vond zijn bekroning in de
waarneming van een keizersmantel
in het vlinderparadijs vak 84 in de
boswachterij Chaam.
Gezien de vele waarnemingen lijkt
de kleine vos weer op de weg terug.
De koninginnepage lijkt zich definitief in onze streek gevestigd te hebben.
Jaargang 7, nummer 28, december 2003: Uit de mailbox: Henk
Cornelissen op 10 oktober: “De
gaspeldoorn breidt zich uit in Alphen: Vorig jaar een groeiplaats
langs de Boshovensebaan. Nu zijn
er drie groeiplaatsen en een groeiplaats langs de Strijbeeksebeek bij
de poel onder Boshoven tussen Alphen en Baarle. Bram Cornelissen
heeft een windepijlstaart waargenomen op Klein Bedaf in BaarleNassau. Dit jaar erg veel Koninginnepages bij ons in de tuin. Langs
het Bels Lijntje bijna elke dag wel
vijf stuks en twee kolibrievlinders.
Het is weer herfst en de bosuilen
zijn weer flink bezig met roepen, we
hopen dat ze weer een paartje jongen groot zullen brengen in de kast
achter ons in het bos.”
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Jaargang 8, nummer 29, maart
2004: Uit de mailbox: Ghislaine
Mermans op 29 februari: “Ik zet
niet alleen voor mijn kinderen dagelijks een goed verzorgde warme
prak op tafel, maar probeer dit ook
voor mijn gevleugelde vriendjes
buiten te doen. Dat dit ook wordt
gewaardeerd, bleek wel afgelopen
weekend. Even opsommen wat er
zich allemaal vertoonde: Allereerst
de nodige koolmezen, pimpelmezen,
staartmezen, vinken, sijsjes, groenlingen, houtduiven, turkse tortels,
roodborstjes, heggenmussen, ringmussen en vanmorgen als klap op
de vuurpijl een kleine bonte specht
die aan een van de vetbollen hing te
bengelen. Gewoon een levende
volière. Dit is de hoofdprijs voor al
mijn moeite die ik me heb getroost
om in de winter voer te strooien en
wat vetbollen op te hangen.”
Jaargang 8, nummer 30, september 2004: Indrukwekkend was de
sensationele doortrek van steltlopers op de Bleeke Heide. Zelfs ervaren vogelaars werden beduusd
toen kustvogels pur sang zoals
drieteenstrandloper, rosse grutto,
kanoetstrandloper en krombekstrandloper, zich zo mooi (vaak
in zomerkleed) lieten zien. Ook ve-

Jaargang 8, nummer 31, september 2004: Begin juni werd in Landgoed De Utrecht een dode adulte
boommarter (man) gevonden. Het
dier was al behoorlijk rot met een
gapend gat in de schedel, maar wel
duidelijk herkenbaar als boommarter. Een spannend beest vooral vanwege de locatie.
Jaargang 8, nummer 32, december 2004: De Bleeke Heide trekt
steeds meer vogels: Vanaf eind oktober werden de plassen van de
Bleeke Heide weer bedolven door
duizenden eenden: Wilde eenden,
wintertalingen en smienten vormden de meerderheid. Op 22 oktober
zaten er nog altijd enkele dodaarsjes, drie bergeenden en twee kuifeenden. Op 24 oktober werd een
foeragerende grote zilverreiger
waargenomen. Op 13 november
foerageerden ’s ochtends drie kleine
wilde zwanen en op 20 november
nog eens twee exx.. We hadden dit
jaar op 14 november weer een nieuwe vogelsoort voor de Bleeke Heide: Meerdere waarnemers zagen op
de plassen twee wijfjes brilduikers.

Brilduiker ♀

Brilduiker ♂
Rosse grutto (winter)

le andere steltlopers zoals temmincks strandloper, kemphaan,
zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, tureluur, kleine en bontbekplevier waren gedurende vele weken aanwezig. Ook konden we genieten van de sierlijke vlucht van de
zwarte stern.

Jaargang 9, nummer 33, maart
2005: Nog nooit kwamen er zoveel
waarnemingen binnen van goudvinken en klapeksters als de voorbije
winter. Ook was er een invasie van
pestvogels waarvan er ook enkele
groepjes tot ons gebied doordrongen zoals een groepje van zes in de
tuin van Johan Coertjens (BaarleHertog) op 6 maart.
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de kerkuilenkasten werden gecontroleerd en
ook daar succes: vier
jonge kerkuilen in de
stalkast! Tevens is duidelijk dat ook de torenvalkkast bezet is met
jongen.

kerkuilenkast

Jaargang 9, nummer 34, juni
2005: Uit de volgende mail wordt
duidelijk dat ‘natuur’ wel degelijk
een onderdeel kan zijn van een moderne agrarische bedrijfsvoering.
Ad en Lia Kuijpers: “Vandaag een
hattrick gescoord bij ons op het
boerenerf! Na controle van de
steenuilenkast bleek deze door vier
jonge steenuiltjes bezet te zijn. Ook

Jaargang 9, nummer
35, september 2005:
Het omzetten van
steeds meer bos naar
heide op de Strijbeekse
Heide werpt ook voor
de vogels zijn vruchten af: Er waren
dit broedseizoen opvallend veel zingende boompiepers en boomleeuweriken. Vooral langs de Heistraat
konden de boompiepers gemakkelijk gezien en gehoord worden. De
boomleeuweriken concentreerden
zich meer op de geplagde, zandige
stukken. Ook de spechten lijken te
profiteren van de open gebieden

waar vermolmde boomstronken een
goede voedselbron blijken te zijn
voor zowel zwarte, groene als grote
bonte specht. Door het goede beheer van Staatsbosbeheer nemen de
klokjesgentianen op sommige plaatsen enorm toe. Nu is het nog wachten op het bijbehorende vlindertje:
Het gentiaanblauwtje.
Jaargang 9, nummer 36, december 2005: Voor de derde opeenvolgende winter overwinterden er twee
slechtvalken op de Bleeke Heide.
De faam van de slechtvalk is vooral
te danken aan zijn uitzonderlijke
vliegvermogen. Tijdens de jacht laten de roofvogels zich hoog uit de
lucht vallen om in een duizelingwekkende duikvlucht een prooi te
verschalken. Vaak zijn dat vogels
zwaarder dan henzelf. Tijdens zo’n
verrassingsaanval kunnen de gestroomlijnde valken snelheden bereiken van 250 tot wel 300 km per

Steenuil

Das

Foto: Dick Klees

www.studiowolverine.com
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een stuk of zes jongen. Pas later
vroeg ik me af hoe bijtgraag deze
roofdiertjes eigenlijk zijn. Op het
moment zelf sta je daar niet bij stil,
zij gelukkig ook niet. Bijzonder om
mee te maken en gelukkig met een
goede afloop”.

uur, waarmee ze de snelste vliegers
van alle vogels zijn. Vele vogelliefhebbers konden de laatste jaren op
de Bleeke Heide genieten van dit
adembenemende schouwspel.
Jaargang 10, nummer 37, maart
2006: Bijzonder was de overwinterende juveniele kraanvogel in
Chaam. De kraanvogel was overdag
vaak te zien op de maïsvelden tussen Chaam en Baarle-Nassau en
’s avonds kwam de imposante vogel
steevast voor de schemering invallen op de Bleeke Heide om daar de
nacht door te brengen. Trouwe bezoekers van de Bleeke Heide konden soms ook het spectaculaire
dansritueel zien waarbij de vogel
sprongetjes met flappende vleugles
maakte en rondliep met gestekte
hals en voorwerpen van de grond
opraapte om die vervolgens omhoog te gooien.
Jaargang 10, nummer 38, juni
2006: Begin februari 2006 werd er
in Beerse (België) een dode das gevonden. Het was een behoorlijk
zwaar mannetje (15.5 kg) in perfecte conditie en met behoorlijke vetreserves. Uit autopsie bleek dat het
dier (wellicht als eenzaat) al een tijd
in dat gebied geleefd moet hebben.
Beerse ligt slechts zo’n twaalf km
van ’t Merkske. Dit rechtvaardigt
dus de hoop dat het slechts een
kwestie van tijd is dat de das zich
(weer) in onze streken vestigt.

Das

Foto: Dick Klees
www.studiowolverine.com

Jaargang 10, nummer 39, september 2006: De huiszwaluw vestigt
een nieuw record in onze streek met

Wezel

Foto: Dick Klees
www.studiowolverine.com

728 paartjes.
Pieter van Eil voerde een spectaculaire reddingsactie uit op 25-7:
“Afgelopen zondag 23 juli reed ik
rond 13.00 uur naar Ulvenhout. 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
zonder er een te raken. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik dat de achter mij rijdende auto stopte. Gelukkig maar want een aantal jonge wezeltjes (want dat waren het) bleef
midden op de weg zitten terwijl
moeder 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 teruggelopen, ondertussen het tegemoetkomende verkeer
tot stoppen manend. Gelukkig gebeurde dat ook. Ik heb er twee opgepakt en de overigen met getrainde voetbewegingen (ik heb niet voor
niets lang bij Chaam gevoetbald)
richting veilige haven geloodst. Dit
alles gebeurde allemaal zo snel dat
ik niet eens meer kan vertellen om
hoeveel beestjes het nu eindelijk
ging. Ik denk een volwassen ex. met

Jaargang 10, nummer 40, december 2006: Raymond van Breemen:
“Mogelijk zwerven er in onze bossen al (op reeën gelijkende) muntjacs rond. Bij de grindweg, Haagse
beemden Breda, hebben jagers een
skelet gevonden van een muntjac. In
eerste instantie dachten ze aan een
ree, maar in de schedel zat wel een
heel klein gewei. Bovendien had hij
in de bovenkaak langere hoektanden {muntjacs hebben lange hoektanden}. Zij hebben de kop door een
deskundige laten bekijken. Deze beaamde dat het om een muntjak
ging”.
Johan Schaerlaeckens

Met dank aan allen die
steeds de moeite namen hun
waarnemingen door te geven. Zij hebben onze lezers al
die jaren veel leesplezier bezorgd. Iedereen kan zijn
waarnemingen, liefst via email, blijven doorgeven aan:
Johan Schaerlaeckens
Blokkenweide 18
4861 BN Chaam
schaerlaeckens@tiscali.nl
0161 492046
SMS: 06 53515302

27

Mark & Leij Nieuwsbrief

Akkervogels in de problemen

:

Weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze helpt ze een handje

I

n een eerdere Nieuwsbrief van
Mark & Leij werd een verslag
over akkervogels opgenomen, opgesteld aan de hand van waarnemingen van Frie Boon. Uit dit verslag bleek en blijkt nog steeds dat
er veel geelgorzen en veldleeuweriken voorkomen in de driehoek die
de dorpen Alphen-Gilze-Riel bestrijkt.
Prachtig plan uitgewerkt
Een van de beste locaties is de omgeving van het gasstation te Alphen, gevolgd door de Boerenbaan.
Maar ook hier hebben de rode-lijst
vogels te kampen met de evoluties
van moderne landbouw. Sterke afname van (on)kruiden en daardoor
insecten en zaden door veelvoudig
maaien van weilanden, bermen en
sloten. Ook het verdwijnen van randen en ruigtes voor nestgelegenheid
is hier aan de orde. Teeltdiversiteit
is er in dit gebied nog wel maar vermindering van oogstresten door efficiënt oogsten speelt ook hier een
rol.
Om verdere achteruitgang van deze
akkervogels een halt toe te roepen
is er door Frie Boon en Weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze contact gezocht met de directie van het
Gasstation en het Brabantse Landschap.
Na diverse besprekingen heeft Arjen Stoop een prachtig plan uitgewerkt en voorgelegd aan de Gasunie. Dit plan werd door hen goedgekeurd en we kregen toestemming
om het uit te mogen voeren.
Brabants Landschap sponsorde de
planten, de Postcode Loterij het triticaleveld en vrijwilligers van de
Weidevogelgroep hebben alles aangepland. Het blijkt dat deze jongens
niet alleen goed zijn in het opsporen
en beschermen van nesten maar ze
kunnen ook hun handen uit de mou-

wen steken als het
gaat om lichamelijke arbeid. De Gasunie verzorgde de
koffie en een overheerlijke lunch. De
Gemeente AlphenChaam neemt de
zorg op zich voor
het onderhoud.
De kale oprit naar
het gasstation is veranderd in een laan
van
besdragend
struweel, laanbomen, graanveldjes
en bloemrijk grasland.
Een geweldige vooruitgang in dit
belangrijke gebied voor de geelgors, kneu, goudvink en vele andere
vogels.
Ecologisch bermbeheer krijgt
weer kansen
Weidevogelgroep Alphen-ChaamGilze is verder in onderhandeling
met de Gemeente Gilze-Rijen en
Frie Boon met de gemeente Alphen-Chaam over het huidige bermen sloot beheer.
Het bermbeheer zou weer ecologisch kunnen worden, waardoor
kruiden en bloemen weer kans krijgen en ook hier en daar zouden
kleine landschapselementen terug
kunnen komen. Een struikje hier en
een struikje daar als zangpost voor
vogels. Natuurlijk wordt een en ander in overleg gedaan met de aangrenzende boeren.
Het pilotproject randen- en vluchtheuvelbeheer voor weidevogels,
gesponsord door de Provincie, gaat
voor het derde jaar plaatsvinden.
Hierdoor kunnen agrariërs in het
landschap faunaranden aanleggen
tegen een redelijke vergoeding.
Deze faunaranden hebben een driedubbele werking. In het voorjaar
dienen zij als broed-, vlucht- en

foerageerplaats voor weidevogels
en in de winter als foerageerplaats
voor akkervogels. Als derde hebben
deze randen een gunstige invloed
op de overleving van natuurlijke
plaagpredatoren die o.a. bladluizenplagen kunnen onderdrukken en
daardoor een bezuiniging op het
gebruik van pesticiden opleveren én
een schoner milieu. Bovendien zijn
de meeste types maatregelen erosiewerend en bodemstructuurverbeterend.
Naast de mogelijkheid die de Weidevogelgroep biedt voor het aanleggen van faunaranden, (indien u natuurlijk veel weidevogels op uw
land heeft) biedt Brabants Landschap u de mogelijkheid kleine
landschapselementen aan te leggen
tegen vergoeding. Ook waterschap
Brabantse Delta gaat hun randenbeheerproject langs waterlopen uitbreiden wegens groot succes.
Kansen te over dus om het milieu te
verbeteren, het landschap een positief impuls te geven en daardoor de
overlevingskansen van onze prachtige weide- en akkervogels te vergroten.
Maaike Riemslag
Groepscoördinator Weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze
Foto: Maaike Riemslag.
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Van de fotowerkgroep
Op 9 augustus 2006 besloten enkele Mark en Leijers een doorstart te
maken met de fotowerkgroep.
Dank zij de bezielende instelling
van Wim Dumont, de nieuwe voortrekker van de fotowerkgroep, begint nu alles soepeltjes te lopen.
Bij de maandelijkse bijeenkomsten
in Bellevue worden de door ons
genomen foto’s bekeken en besproken.
Fijne kneepjes van het vak
Elk seizoen gaan we met de club op
stap om samen een gebied op de
plaat vast te leggen. Het is ook de
bedoeling dat we een keer een
workshop houden met een beroepsfotograaf die ons de fijne kneepjes
van het vak leert.
Na enkele vergaderingen, waarin
duidelijke afspraken zijn gemaakt,
zijn we nu voor de tweede maal met

de groep het veld in geweest. Op
zaterdagmorgen 3 februari vertrokken we aan de Ericaweg in Chaam
voor een wandeling over de Strijbeekse Heide. Iedereen had zijn camera bij zich. Dit varieerde van een
spiegelreflexcamera met toebehoren
tot een kleine digitale camera. Het
weer was perfect. We startten in de
mist waardoor we mooie sfeerfoto’s

Plantenwerkgroep
zoekt nieuwe
leden

E
konden maken. Aan het eind van de
ochtend konden we in een stralend
zonnetje onze wandeling afmaken.
Dit jaar staat de Strijbeekse Heide
op ons programma. We willen daar
de vier seizoenen vastleggen. Door
de uitgevoerde werkzaamheden om
hier terug heide te krijgen, hadden
we een goede aanleiding om dit gebied fotografisch vast te leggen om
zo de ontwikkeling beter te kunnen
volgen. Volgend jaar zoeken we
een ander gebied in onze
streek.
Doorlopende fotopresentatie
Op vrijdag 30 maart willen wij tijdens de feestavond van het tienjarig
bestaan van Mark en Leij,
via een doorlopende fotopresentatie in de bar bij
Bellevue, een verzameling van onze foto’s laten
zien. Op de website van
Mark en Leij staan bij de
fotowerkgroep ook al enkele opnames van onze
leden: www.markenleij.nl.
De fotowerkgroep is niet alleen actief en gemotiveerd maar ook het
sfeertje is heel leuk. Wie interesse
heeft zich bij ons aan te sluiten kan
zich aanmelden bij Wim Dumont:
0161 493243.
Loes Schaerlaeckens
Foto’s: Loes Schaerlaeckens

r is al een tijdje geen activiteit meer geweest van de
plantenwerkgroep van de natuurvereniging Mark & Leij, wat natuurlijk te betreuren valt. Immers
er is geen andere groep organismen zo wijd verspreid en zo divers
en toegankelijk als het plantenrijk.
Je hoeft ze niet uit koude poelen of
beekjes te vangen tijdens nachtelijke uren. Het zoeken en op naam
brengen doe je bij voorkeur op
mooie zonnige dagen in de mooiste
seizoenen van het jaar. Daarnaast is
met een beetje begeleiding en geduld veel te leren over wat we bij
elke wandeling om ons heen zien
groeien. We proberen daarom weer
een groepje liefhebbers bij elkaar te
krijgen.

Wilde Kaardebol, Dipsacus fullonum
(sylvestris). Foto: Marianne Dumont

Wie zin heeft is welkom om mee te
gaan voor een eerste wandeling op
25 april. We verzamelen om 19.00
u op het Marktplein.
Twee ervaren plantenkenners Marian Schelle en Geert Kierkels gaan
mee om ons op het een en ander te
wijzen.
Karin van Dueren den Hollander
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Weidevogelbescherming
in de regio

B

innenkort begint het broedseizoen van de weidevogels
weer. Als je in het buitengebied
komt, word je weer verrast door de
prachtige geluiden van de kievit,
de grutto en de wulp en kun je
weer genieten van hun spectaculaire baltsvluchten.
Samen met heel veel boeren beschermen wij al op veel percelen de
weidevogels. Wij doen dit door het
observeren van de vogels, het markeren van nesten en het beschermen
bij bewerkingen door boeren. Wij
werken in kleine groepjes een of
twee dagdelen in de week in de periode maart tot en met juni. Vogelkennis is niet vereist, dat leer je
gaandeweg van collega’s in het
veld. Geïnteresseerden kunnen een
cursus weidevogelbescherming volgen. Hoe meer je leert en weet van
het gedrag van deze vogels, hoe
mooier en interessanter het wordt.
In onze regio hebben we, in verband met uitbreiding van het beschermingsgebied, nog enkele mensen nodig die samen met ons op pad
willen gaan.
Ben je geïnteresseerd of ken je iemand, waarvan je denkt dat hij
graag wil meedoen, laat het ons dan
weten. We hebben momenteel een
heel fijne groep van bijna 40 mensen, die in de gehele omgeving
werkzaam zijn van Bavel tot Baarle
Nassau.
We hebben ook een paar keer per
jaar een groepsbijeenkomst, voor de

gezelligheid, voor het uitwisselen
van ervaringen en voor het geven
van de nodige informatie en materialen.
Helaas hebben wij niet alle gebieden waar weidevogels gaan broeden
in ons bestand.
Vele boeren hebben nl. weidevogels
op hun land waarvan zij de nesten
ook graag willen besparen.
Daarom bieden wij deze boeren
graag onze hulp aan door voor hen
deze nesten op te sporen voordat zij
het land voor de eerste keer gaan
bewerken. Zij hoeven dan alleen
nog maar om de nesten heen te werken of ze te verleggen. Wij hebben
goede ervaring in het plaatsen van
de nesten in mandjes, zodat het verleggen geen enkele moeite kost.
Het enige wat u hoeft te doen is tijdig te bellen of te mailen naar Maaike Riemslag of Annet Cleijsen. Elk
nest dat we kunnen redden telt,
want het gaat snel bergafwaarts met
de weidevogelstand in Nederland.
Bij voorbaat hartelijk dank van de
Weidevogelgroep Alphen-ChaamGilze.
Annet Cleijssen
U kunt zich aanmelden bij de initiatiefnemers van deze groep:
Maaike Riemslag: 0161-452894
m.riemslag-ansems@planet.nl of
Annet Cleijsen: 0161-455416
annetcleijsen@home.nl
De weidevogelgroep wordt gesponsord
door: Brabants Landschap en Rabobank De Zuidelijke Baronie

Aankondiging lezing
via e-mail

W

ij proberen op allerlei wijze aandacht te schenken
aan de aankondigingen voor onze
lezingen. Toch krijgen we regelmatig na een dialezing te horen dat
er mensen zijn die vergeten waren,
dat er die avond iets gepland was.
Daarom willen wij iedereen die
hiervoor geïnteresseerd is via een
e-mailtje er aan herinneren wanneer er een lezing gepland is. Zij
kunnen hun emailadres opgeven
bij de secretaris van Mark en Leij:
secretaris@markenleij.nl Zij worden er dan via de mail aan herinnerd dat er een lezing aanstaande
is.

Activiteitencommissie
Mark en Leij

Redacteur
gezocht

D

e redactie van de Mark &
Leij Nieuwsbrief is op zoek
naar een redacteur (M/V).
Als redacteur lever je een bijdrage
aan de nieuwsbrief van de natuurvereniging Mark & Leij.
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verzamelen, selecteren, bewerken en produceren van
kopij, alsmede het corrigeren van
aangeleverde teksten. Ook word je
geacht deel te nemen aan de redactievergaderingen (4 x per jaar).
Ben je geïnteresseerd of wil je
meer weten neem dan contact op
met Wim Dumont:
0161 493243 of 06 40120592
wimdumont@kpnplanet.nl

30

Mark & Leij Nieuwsbrief

Uitgelicht

H

et bijzondere heuvellandschap van Overijssel is gevormd door enorme ijsgletsjers die
zich 150.000 jaar geleden vanuit
Scandinavië een weg naar het zuiden baanden. Ongeveer 10.000
jaar geleden kwamen de eerste
mensen in het gebied wonen.

De hoogste waterval van Nederland (!!) is net zo hoog als de hoogste waterval van België. De Nederlandse Niagara heet de
“Vrijenbergerspreng”. Hij heeft een
verval van 15 meter en is te vinden
bij Loenen op de Veluwe.
(Natuur)

Vlinders hebben geen mond of neus
waarmee ze ademhalen, maar openingen in hun achterlijf en borst die
stigmata worden genoemd. De
stigmata zijn de openingen van
luchtbuisjes. Deze luchtbuisjes vertakken zich in het lichaam van de
vlinder in steeds kleinere buisjes.
Deze hele kleine buisjes komen uit
bij de organen en in de vleugels die
ze zo van zuurstof voorzien.
(Natuur)

reuzenpad

Milieubeschermers hebben het
Australische leger gevraagd om de
strijd aan te binden met de giftige
reuzenpad. Het noorden van Australië telt naar schatting 200 miljoen
van de opdringerige en lelijke bees-

ten, die de populatie inlandse slangen, varanen en buidelmarters sterk
hebben uitgedund.
(Bron: NU.NL)

Nederland is ook in december 2006
nog aantrekkelijk geweest voor
trekvogels. Door de gematigde temperaturen was er voor de vogels nog
voldoende voedsel te vinden, is gebleken uit de jaarlijkse Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming.
Het ging hierbij om vogels als lijsters, tjiftjaffen en witte kwikstaarten. Deze soorten gaan normaal gesproken in september of oktober
naar hun overwinteringplaatsen in
het zuiden van Frankrijk of Spanje
(Bron: NU.NL)

Vijf landen in zuidelijk Afrika hebben een overeenkomst getekend om
gezamenlijk het grootste, grensoverschrijdende beschermde natuurgebied ter wereld tot stand te
brengen. Het gaat om een gebied
dat delen van Namibië, Angola,
Botswana, Zambia en Zimbabwe
beslaat en circa zevenmaal zo groot
is dan Nederland. De overeenkomst
is tot stand gekomen met steun van
de Peace Parks Foundation en het
Wereld Natuur Fonds.
(Bron: NU.NL)

Er zijn veel meer geïnfecteerde teken dan deskundigen tot nu toe hebben aangenomen. Cijfers tonen tevens aan dat steeds meer mensen
zich bij huisartsen melden met verschijnselen van de ernstige ziekte
van Lyme, die door besmette teken
wordt veroorzaakt.

Een Vietnamese kwekerij wil het
overgebleven vet van verwerkte
meervallen gaan gebruiken om die-

selmotoren op te laten lopen. Het
plan is om in 2007 een fabriek te
bouwen die 10.000 ton meervalbrandstof per jaar gaat leveren.
(Reuters)

Het leven van de huzaaraap voltrekt
zich in rap tempo. De wijfjes zijn al
geslachtsrijp als ze 2,5 jaar oud
zijn, de eerste jongen werpen ze
vanaf hun derde. Net een halfjaar
oud kunnen de jongen al op zichzelf
staan. De dieren zijn moeilijk benaderbaar en slaan op de vlucht zodra
ze een mens ontwaren, waarbij ze
snelheden halen tot vijfenvijftig kilometer per uur.
(bron: National Geographic)

huzaaraap

De hoeveelheid olie wordt gemeten
in het aantal vaten per dag. Toen
olie in de 19de eeuw voor het eerst
op grote schaal in de VS werd verhandeld, werd de brandstof opgeslagen in houten vaten. De vaten
hadden een inhoud van 42 US gallons, of 159 liter. Nog steeds wordt
gerekend met de maat van die vaten.
(Quest)
In Europa komen zevenendertig re-
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gelmatig broedende roofvogelsoorten voor. De talrijkste roofvogel is
de buizerd met ongeveer 900.000
paartjes. Op de tweede en de derde
plaats komen respectievelijk de
sperwer (350.000 paartjes) en de
torenvalk (325.000 paartjes). De
zeldzaamste soorten zijn de lammergier (225 paartjes) en de Spaanse keizerarend met slechts 175 paartjes. De Spaanse keizerarend kwam
voorheen ook voor in Portugal en
Noord-Afrika maar broedt nu alleen
nog maar in Spanje en is daarmee
een van de meest bedreigde roofvogels van de wereld.
(Uit “Veldgids Roofvogels” van
Benny Gensbol)

De grootste olieverbruiker ter wereld is de Verenigde Staten. Amerikanen consumeren een kwart van
alle geproduceerde olie. 2/3 hiervan
dient als brandstof. De rest wordt
verbruikt in de industrie.
(Quest)

De Nieuwsbrieven
in 2007
► Nieuwsbrief Nr 42 ◄
verschijnt omstreeks 16 juni
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 1 juni
Nieuwsbrief Nr. 43
verschijnt omstreeks 22 september
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 7 september
Nieuwsbrief Nr. 44
verschijnt omstreeks 17 december
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 30 november
genoemde data onder voorbehoud

libelle

Hun capriolen zijn wel te zien op
een lome zomerdag: een mannetje
glazenmaker dat langs de rietoevers
van een vijver een vrouwtje achterna zit als twee felgekleurde strepen.
Of een bronlibel die wegduikt,
zwenkt, met zijn gazen vleugels
pronkt, en dan plotseling een
vrouwtje vindt waarmee hij naar
hoger sferen stijgt. Van een afstand
zien de hofmakerij en de voortplantingsrituelen van libellen er onschuldig uit, romantisch zelfs. Maar
bij nadere beschouwing blijken de
paringsriten hardvochtig te zijn en

komt er zelfs geweld aan te pas.
Neem nu de weidebeekjuffer. Sommige mannetjes slaan de verleidingsfase geheel over en grijpen
simpelweg een vrouwtje dat zich
nietsvermoedend zit te warmen in
de zon – zelfs onvolwassen vrouwtjes die nog maar net, glinsterend
fris, uit hun larvenhuid zijn gekropen.
(bron: National Geographic)

Het verhaal van de hond als huisdier begon zo'n 14.000 jaar geleden.
In de loop der eeuwen is de mens
erin geslaagd honden in allerlei
soorten en maten te fokken. Genetisch gezien verschillen de koningspoedel en de wolf echter nauwelijks.
(bron: National Geographic)
voor u samengesteld door
Guus Degenaar
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cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het
gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de
ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en
kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
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