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Natuuragenda 

 
 

juni 

 
 
 

22, vr  19.30     Nachtvlinders kijken 
24, zo    9.30     M&L fietstocht 2007 
24, zo    9.30     Wandelen vogelwerkgroep 
 
 

juli 

 
 

5,   do 20.00     Bijeenkomst fotowerkgroep 
8,   zo    9.30     Wandelen Baarle 
13, vr  22.00     Nachtvlinders kijken 
28, za  13.00     Wandelen vlinderwerkgroep 
 
 

augustus 

 
 

10, vr  21.00     Nachtvlinders kijken 
12, zo    9.30     Wandelen Baarle 
25, za  13.00     Wandelen vlinderwerkgroep 
26, zo  13.00     Inloopmiddag over de recrea-
                         tiezonering van Chaam/
                         Ulvenhout 
 

september 

 
 

2,   zo    9.30     Wandelen Chaam 
7,   vr  19.30     Nachtvlinders kijken 
                         Nationale nachtvlindernacht 
9,   zo    9.30     Wandelen Baarle 
16, zo  09.30     Vissen op zondag 
30, zo    9.30     Wandelen vogelwerkgroep                      
 

oktober 

 
 

7,   zo    9.30     Wandelen Chaam 
12,  vr 20.00     Jaarvergadering (niet-leden
                         welkom vanaf 21.00 uur) 
           21.00     Lezing 
14, zo    9.30     Wandelen Baarle 
21, zo    9.30     Vissen op zondag 
28, zo    9.30     Wandelen vogelwerkgroep 
 
 
 
 

Nachtvlinders kijken en vissen op zondag vertrek vanaf het 
Marktplein te Chaam. 
Wandelen Baarle vertrek vanaf de Loswal te Baarle-Nassau 
Wandelen Chaam en vogelwerkgroep vertrek vanaf Bellevue 

H et is bijna niet te geloven dat 
de oprichting van natuurver-

eniging Mark en Leij al tien jaar 
achter ons ligt. Ooit begonnen als 
een klein vriendenclubje dat op ad 
hoc basis kleinschalige activiteiten 
in Chaam ontplooide, groeide de 
vereniging na de oprichtingsavond 
op 18 april 1997 als kool tot de niet 
weg te cijferen belangenbehartiger 
van natuur en landschap in de ge-
meentes Baarle-Nassau en Alphen-
Chaam. Het was voor het bestuur 
een duidelijke zaak dat het tienjarig 
jubileum passend gevierd moest 
worden. 
  
Het officiële gedeelte 
Op vrijdag 30 maart werd café Belle-

vue het podium waar de vereniging 
haar jubileum in een passend pro-
gramma feestelijk zou beleven. 
Door het feestcomité was besloten 
om de avond in te delen in een offi-
cieel gedeelte, gevolgd door een 
wat luchtiger en speelser deel. On-
der de 150 aanwezigen waren, be-
halve veel leden, ook vertegen-
woordigers van al onze partners: 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumen-
ten, de colleges van Alphen-Chaam 
en Baarle-Nassau, de Brabantse 
Delta, de provincie Noord-Brabant, 
de Brabantse Milieufederatie, de 
Reconstructiecommissie en de 
Landinrichtingscommissie. Nadat 
voorzitter Will Woestenberg alle 
aanwezigen had begroet, kregen 

Een decennium  
Mark en Leij 

icarus blauwtje           Foto: Anneke Marteijn 

ZomerZomer  

De ondertekening van het cadeau, waarmee garant wordt gestaan voor de financie-
ring van het vogelkijkscherm                                                     Foto: John van Raak 
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 stadium van uitvoering beland. De 
heer Hendrikx gaf zich diezelfde 
avond nog op als lid van Mark en 
Leij. Mark en Leij heeft nu twee 
burgemeesters onder haar leden. 
Welke lokale natuurvereniging kan 
ons dat navertellen!!! 
Omdat mevrouw Moons, gedepu-
teerde van de provincie Noord-
Brabant, helaas door fractiebespre-
kingen verstek moest laten gaan, 
nam de heer Simon Middelkamp, 

directielid van de afdeling ecologie, 
de honneurs waar. Ook hij wilde 
niet voorbijgaan aan de succesvolle 
ontwikkeling die Mark en Leij heeft 
doorgemaakt en complimenteerde 
de vereniging hier uitgebreid voor. 
Als blijk van waardering voor alles 
wat gedurende de voorbije tien ja-
ren is bewerkstelligd, bood hij uit 
naam van de provincie Noord-
Brabant, de gemeentes Alphen-
Chaam en Baarle-Nassau en het wa-
terschap de Brabantse Delta de ver-
eniging een cadeau aan. Het betreft 
een vogelkijkscherm, te bouwen bij 
een van de door Mark en Leij geïni-
tieerde natuurparels: Het natuurge-
bied de Bleeke Heide dat bij vele 
vogelliefhebbers in Nederland en 
België een begrip is geworden. Het 
kijken naar de zeldzame vogels op 
de plassen van de Bleeke Heide zal 
dus wat comfortabeler kunnen ge-
beuren en niet meer met tranende 
ogen tegen de straffe westenwind 
in! Beide burgemeesters, de heer 
Coppens (bestuurslid van de Bra-
bantse Delta) en de heer Middel-
kamp (namens de provincie) onder-
tekenden hiertoe onder luid applaus 

enkele genodigde sprekers de gele-
genheid te vertellen hoe zij in de 
loop van de voorbije tien jaar de 
activiteiten van en de samenwer-
king met Mark en Leij beleefd heb-
ben. 

Hierbij nam oprichter en oud-
voorzitter Johan Schaerlaeckens het 
voortouw. Hij belichtte kort en 
krachtig het type natuurvereniging 
dat Mark en Leij nastreeft te zijn: 
coöperatief, met beide voeten op de 
grond en bereid tot compromissen. 
Immers, de doelen die door onze 
vereniging worden nagestreefd, zijn 
onmogelijk te bereiken wanneer 
van ieder verschil van mening een 
principiële kwestie wordt gemaakt 
en wanneer de hakken in het zand 
worden vertaald door zich steeds 
herhalende bezwaarschriften. De 
resultaten die behaald zijn en de 
verstandhouding met de andere gro-
te partijen, die elk hun eigen belan-
gen vertegenwoordigen, bewijzen 
dat dit uitermate goed is gelukt. 
Met geen enkele belangenvereni-
ging of organisatie leeft Mark en 
Leij op voet van oorlog. Dit is in 
het verleden wel eens anders ge-
weest want als het nodig was toon-
de Mark en Leij zich, zij het niet 
van harte, strijdvaardig. Maar, bij 
voorkeur, kiezen wij  niet voor de 
weg om vanuit ivoren torens ons 
gelijk op "de vijand" af te schieten 
De praktijk wijst uit dat dit ten kos-
te gaat van je draagvlak in de streek 
maar erger nog; je boekt geen we-
zenlijke vooruitgang. In zo'n situa-
tie is de natuur hoe dan ook de on-
derliggende en dus de verliezende 

partij. 
De burgemeester van Alphen-
Chaam, de heer Nuijten, liet duide-
lijk in zijn toespraak merken ge-
charmeerd te zijn van de manier 
waarop Mark en Leij haar doelen 
nastreeft. Hij complimenteerde de 
vereniging met de wijze waarop 
overlegd wordt en met de betrok-
kenheid bij natuur en landschap die 
is losgemaakt onder de bewoners 
van de streek. Als voorbeeld haalde 
hij de werkdag aan, die recentelijk 
door de gemeente en onze vereni-
ging werd gehouden. Daarbij mocht 
hij zelf tot zijn grote genoegen bij 
onze oudere inwoners nestkastjes 
hangen en aan den lijve het enthou-
siasme ondervinden dat bij velen 
voor de natuur leeft. 
De burgemeester van Baarle-

Nassau, de heer Hendrikx, loofde 
ondermeer de positieve, deskundi-
ge en inspirerende aanwezigheid 
van Mark en Leij in de Landinrich-
tingscommissie. Tot tevredenheid 
van alle partijen is deze potentieel 
netelige opdracht in een goede sfeer 
snel, efficiënt en met winst voor 
alle betrokkenen in een vergaand 
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het officiële document waarin borg 
wordt gestaan voor de financiering 
van het vogelkijkscherm.  
 
Petje op, petje af 
Na de pauze konden de gedrenkte 
deelnemers zich in een kort spelle-
tje "Petje op...petje af" storten. 
Quizmaster Johan liet een aantal 
vragen los op zijn publiek. Deze 
moesten worden beantwoord door 
het niet of juist wel opzetten van 
een petje; gepikt van een bekend 

Tv-programma. Dit leidde tot de 
nodige hilariteit en toen het erop 
aankwam ook wel tot enige span-
ning bij de laatst overgeblevenen. 
Het was Tom Brosens die uitge-
kookt met de eer ging strijken. 
  
Quiz Natuurpunt Markvallei 
Tenslotte werd de zaal onderhouden 
door een afvaardiging van Natuur-
punt Markvallei uit Hoogstraten. 
Wat in de eerste instantie flauw 
leek, bleek wel degelijk tot lach-

wekkende taferelen en tot een enor-
me inbreng vanuit de zaal te leiden. 
Met bewerkte foto's van dieren 
werd het publiek uitgedaagd de be-
doelde dierennaam te roepen.  Toen 
de bedoeling eenmaal begrepen 
werd, gingen de deelnemers volko-
men in het spel op en werd het heel 
gezellig.  Steeds luider werden de al 
dan niet correcte antwoorden ge-
scandeerd en door onze Hoogstra-
tense jury naar ondoorgrondelijke 
maatstaven beoordeeld. Dit leverde 
ook weer de nodige hilariteit op. Bij 
enkele dames rolden de tranen van 
het lachen over hun wangen. 
De prijzen waren ook uniek zoals  
o.a. een zak gebakken lucht. Het 
winnende team werd beloond met 
een zak echte Brasschaatse bouw-
grond, zeer geliefd bij Nederlan-
ders. Tenslotte werd ook dit deel 
van de avond besloten.  
Het derde en laatste deel werd door 
de bezoekers zelf ingevuld en duur-
de voor een aantal hardnekkigen tot 
diep in de nacht. Het bestuur kan 
tevreden terugkijken op een gezelli-
ge feestavond. 
En nu op naar het tweede decenni-
um. 

 
Frank Degenaar 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

De NieuwsbrievenDe Nieuwsbrieven  
in 2007in 2007  

►►  Nieuwsbrief  Nr 43 ◄◄  
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Inleveren kopij tot uiterlijk  
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broed. Wat wel erg is, is dat vlin-
ders en andere insecten te vroeg uit 
hun winterrust komen en geen 
voedsel vinden voor zichzelf of hun 
nageslacht omdat hun voedselplan-
ten nog niet in bloei staan of er 
uberhäupt nog niet zijn! Planten re-
ageren namelijk naast de tempera-
tuur ook op de daglengte en die is 
in januari korter dan in april of mei. 
Het gevolg is dat de mezengezinnen 
niets of te weinig te eten hebben. 
De biologische klokken lopen niet 
meer synchroon en alles loopt fout. 
Stel je voor dat de ene helft van Ne-
derland in maart vergeten is de zo-
mertijd in te stellen. Je bent of te 
vroeg of te laat voor je afspraak 
(want, wat maken we een afspraken 
met elkaar..!).       
 
Opwarming goed voor de biodi-
versiteit? 
Biodiversiteit is tegenwoordig een 
term voor beleidmakers om aan te 
geven of het beter of slechter met 
de natuur gaat. Als er veel soorten 
planten en dieren in een gebied 
voorkomen, is de biodiversiteit 
hoog, als het er weinig zijn laag. 
Als er nu ook dieren in Nederland 
voorkomen die voorheen alleen 
rond het Middellandse Zeegebied 
voorkwamen, dan gaat het goed! Er 
komen immers soorten bij? Dit zou 
je zeggen ja, maar helaas ligt het 
anders. 
Biodiversiteit in termen van 
‘soorten tellen’ zegt namelijk niets 
over de kwaliteit van de natuur. 

ders. Los van alle (vooral door 
menselijke) oorzaken waarom de 
aardbol opwarmt (een menselijke 
keuze…!) hebben planten en dieren 
hierin geen keuze. Zij volgen hun 
instinct of de natuurkalender. En de 
temperatuur speelt daarbij een grote 
rol. Planten en dieren die in Noord-
Brabant hun meest noordelijke 
grens van hun verspreidingsgebied 
hebben en tegenwoordig ook soor-
ten die zelfs oorspronkelijk uit het 
Middellandse Zeegebied komen, 
volgen de kritieke laagste tempera-
tuursgrens waarbij ze het nog kun-
nen uithouden en zich kunnen 
voortplanten. En als deze grens naar 
het noorden opschuift, dan verhui-
zen zij (of hun nageslacht) mee naar 
het noorden. 
 
Zomer- en wintertijd  
Als de temperatuur in januari al die 
van april of mei is, dan komt de in-
terne- of biologische klok om de 
hoek kijken. De hormonen van pim-
pel- en koolmezen gaan bijvoor-
beeld eerder opspelen en er worden 
veel te vroeg eieren gelegd. Dit is 
niet erg want die worden wel uitge-

O ok naar Al Gore geweest? 
We horen steeds vaker over 

de op handen zijnde klimaatsver-
anderingen. De film van Al Gore 
die voor velen misschien een eye-
opener is geweest, is voor sommige 
anderen niet meer dan een welko-
me PR-actie om meer bevestiging 
uit de maatschappij te krijgen voor 
wat zij allang wisten. Ja, het is een 
hot item, de politiek heeft het op de 
agenda staan en als gewone bur-
ger hoef je slechts de weerberich-
ten op te zetten om te horen dat het 
ter sprake komt. Het ene warmte 
record sneuvelt na het andere. Ja-
nuari 2007 is de zachtste ooit ge-
meten. We warmen op…Voor Ne-
derland als land en haar inwoners 
betekent dit vooral, nóg meer wa-
ter waar we rekening mee moeten 
gaan houden in de toekomst én dat 
we eens goed achter de oren moe-
ten krabben of we wel zo laag 
(natuurlijk achter veilige dijken) 
willen blijven wonen. Volg je in-
stinct zou ik zeggen… 
 
Volg je instinct of natuur 
Voor planten en dieren ligt dat an-

Biodiversiteit en klimaatveranderingen 

pimpelmees (Parus caeruleus) 

koolmees (Parus major) 
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Laarzenpaden in het Merkske 
De nieuwe “laarzenpadenfolder” in 
het Merkse is nagenoeg gereed. De-
ze folder wordt uitgegeven in sa-
menwerking met het Agentschap 
voor Natuur en Bos. Medio juni is 
de folder verkrijgbaar. De routes 
zijn ten opzichte van de oude routes 
iets aangepast, waardoor deze aan-
sluitend zijn te lopen. Het gaat om 
de rode route rondom ’t Groeske, 
de blauwe route over de Castelreese 
Heide en de Halse Beemden en de 
rode route rondom het Bootjesven. 
De oostelijke blauwe route blijft 
wel een zelfstandig laarzenpad dat 
niet aansluit op de andere paden. 
Tegelijkertijd worden de oude ron-
de paaltjes van de bewegwijzering 
van het laarzenpad vervangen door 
vierkante palen met ronde symbo-
len. De rode route rondom ’t Groes-
ke is al enige tijd geleden ver-
nieuwd. 
 
Recreatiezonering Ulvenhout/
Chaam 
Op 21 mei 2007 is de laatste hand 
gelegd aan het rapport “Recreatie-
zonering Ulvenhout/Chaam”. Dit 
rapport is mede tot stand gekomen 
met medewerking van belangheb-
benden, zoals Mark & Leij. De vi-
sie op dit bosgebied is verder uitge-
werkt naar concrete uitvoering.  
Op zondagmiddag 26 augustus 
2007 houdt Staatsbosbeheer in sa-

menwerking met adviesbureau 
Route IV een z.g. inloopmiddag bij 
de werkschuur aan de Gilzeweg te 
Chaam. Die middag wordt een pre-
sentatie gegeven over de visie en 
wat dit betekent voor de bezoekers 
van dit 2000 hectare grote natuurge-
bied. 
  
Crossproblematiek 
Een terugkerend onderwerp blijft 
het crossen in de natuurgebieden. 
Als lezer van dit artikel kunt u op 
termijn een bijdrage leveren aan de 
rust in onder andere ’t Merkse en de 
Bleeke Heide door uw waarnemin-
gen van crossmotoren en -auto’s te 
noteren en door te geven aan uw 
contactpersoon binnen de vereni-
ging. Het gaat om kentekens, tijd-
stip en andere van belang zijnde in-
formatie van ongewenste activitei-
ten in natuurgebieden, vooral in bo-
vengenoemde vogelweidegebieden. 
Mede met die gegevens kunnen we 
in samenwerking met de politie zo-
veel mogelijk gericht te werk gaan 
om ongewenste activiteiten te be-
strijden c.q. te belemmeren.  

 
 
 

Dick Elings 
Staatsbosbeheer 

Hoogvenen kennen maar een tiental 
soorten vaatplanten (w.o. Lavendel-
hei), maar is qua biotoop uiterst 
waardevol omdat dit biotoop t.o.v. 
het verleden in Nederland uiterst 
zeldzaam is geworden. De langste 
soortenlijst van waterbeesten vind 
je juist in verstoorde wateren, om-
dat naast de specialisten die ken-
merkend zijn voor het watertype 
ook de meer algemenere soorten 
aangetroffen zullen worden die 
minder kieskeurig zijn!   
 
Meer van hetzelfde of grazende 
koolmezen? 
Met biodiversiteit wordt door eco-
logen de ‘aanwezige genenpool in 
een gebied‘ bedoeld. Zeg maar het 
geheel van aanwezige verschillen in 
erfelijke factoren die op de chromo-
somen zitten. Het klinkt ingewik-
keld maar het is in feite eenvoudig.  
Meer algemene soorten zullen na-
melijk een verarming zijn aan de 
diversiteit aan genen en daarmee 
aan de erfelijke factoren. Dat is 
jammer want de soms kleine ver-
schillen in erfelijke factoren zorgen 
juist voor het aanpassingsvermogen 
aan een wisselende omgeving.   
Als de koolmezen geen insecten 
meer kunnen vinden in de juiste tijd 
zullen de meeste mezen verdwijnen 
en hun jongen sterven. Maar er 
hoeft, bij wijze van spreken, maar 
één koppeltje te zijn dat door afwij-
kende genen voor een héél nieuw 
type koolmees kan zorgen, doordat 
ze bijvoorbeeld hun jongen gras 
voeren, ze daarmee groot weten te 
brengen (ook weer door een afwij-
king in de genen natuurlijk) en uit 
laten vliegen. Grazende mezen in 
de toekomst? Ach de kans dat dit 
gebeurt is zó klein en eigenlijk té 
gek voor woorden….Of toch niet? 
We zijn uiteindelijk ook beneden 
zeeniveau gaan wonen….         
 
Dit artikel is eerder verschenen in 
Delta Contact (Personeelsblad van 
Waterschap Brabantse Delta) 
 

Jeff Samuels 

Nieuws van  
Staatsbosbeheer 

...Op zondagmiddag  
26 augustus 2007 houdt 

Staatsbosbeheer in samen-
werking met adviesbureau 
Route IV een z.g. inloop-
middag bij de werkschuur 

aan de Gilzeweg te 
Chaam... 
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waardering voor alles wat Johan 
voor natuur en landschap in onze 
streek heeft bewerkstelligd.  
Echtgenote Loes die in het complot 
zat en die de afgelopen dagen het 9e 
gebod van de 10 geboden hetgeen 
luidt: gij zult geen onwaarheid spre-
ken, meerdere malen achteloos met 
voeten heeft getreden om de verras-
sing heel te houden, loodst het ge-
zelschap naar binnen. Johan wordt 
naar boven gedreven om zijn outfit 
aan de gelegenheid te conformeren. 
In een korte, informele en warme 
toespraak zet burgemeester Nuyten 
uiteen welke overwegingen hebben 
geleid tot de onderscheiding die 
Johan vandaag ten deel valt: Zijn 
grote verdiensten in verschillende 
commissies die complexe en precai-
re zaken als ruilverkaveling in goe-
de banen hebben geleid. Dit tot te-
vredenheid van alle betrokken par-
tijen, hetgeen een prestatie van for-
maat mag worden genoemd. Zijn 
aanzet tot de oprichting van Natuur-
vereniging Mark en Leij die in tien 
jaar tijd een overdonderend succes 
mag worden genoemd en ruim 500 

V rijdagochtend 27 april, 9:10 
uur: Burgemeester Nuijten 

drukt op de bel van de woning op 
Blokkenweide 18 in Chaam. De 
wethouders, gemeentesecretaris, 
een fotograaf en een groep van  
zo'n twintig ingewijde familiele-
den, vrienden en buurtbewoners 
vergezellen hem.  
Dan komt de nietsvermoedende 
heer des huizes de deur openen. 
Sportief en casual gekleed: korte 
sportbroek, T-shirt, gympies: kort-
om voorbereid om enkele ogenblik-
ken later op vakantie te gaan.  
 
Voor de uitdrukking die vervolgens 
op zijn gezicht verschijnt is de uit-
drukking "totale verbijstering" be-
dacht: het duurt minstens een halve 
minuut voor het tot Johan Schaer-
laeckens doordringt wat de bedoe-
ling van deze onverwachte visite is 
en daarna moet hij zich diverse ma-
len in de arm (laten) knijpen om het 
werkelijk te kunnen geloven.  
 
Vandaag ontvangt hij uit handen 
van de burgemeester een Koninklij-
ke onderscheiding, als blijk van 

leden telt. Zijn voorzitterschap van 
genoemde vereniging dat inspire-
rend en stimulerend is geweest. En-
zovoorts. 
Daarop speldt de burgemeester het 
ereteken op en wordt Johan door 
ieder gefeliciteerd met zijn benoe-
ming door de Koningin tot Lid van 
de Orde van Oranje Nassau. 
Dat zijn verbijstering nog niet is 
geweken blijkt uit het dankwoord 
dat Johan poogt uit te spreken: 
Voor het eerst sinds ik Johan ken, 
laat zijn tong hem even in de steek. 
Hij moet duidelijk nog aan zijn 
nieuwe verheven status wennen! 
Tijdens de koffie en gebak begint 
de werkelijkheid langzaam maar 
zeker tot hem door te dringen en 
herwint hij zijn vocale slagvaardig-
heid. 
Diezelfde avond volgt nog een ge-
zellig feestje bij Bellevue en dan 
kan Johan zo trots als een pauw op 
vakantie. 
 
Proficiat Johan! 
  

Frank Degenaar 

Het heeft hare Majesteit behaagd…. 

Burgemeester Nuijten speldt het ereteken op 

 

Ereteken bij de benoeming tot  
Lid van de Orde van Oranje Nassau 
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len daartoe ook allerhande ander 
afval, rommeltjes en stof. 
Met zulk een raffinement onttrok-
ken aan de waarneming van hun 
belagers kunnen ze zelf ongestoord 
eten. Luis na luis tot wel dertig lui-
zen op een dag. In de periode van 
twee … drie weken die nodig zijn 
om volwassen te worden, is elke 
larve goed voor zo'n vijfhonderd 
luizen. Om het de kleintjes wat ge-

makkelijker te maken om aan zo-
veel luizen te komen, helpt hun 
moeder alvast een handje mee: ze 
legt haar eieren dicht bij een blad-
luiskolonie, zodat haar kroost uit 
het ei direct kan aanvallen. Als bij 
alle insecten is de huid van een 
gaasvlieglarve ook skelet. 
Die is dan ook te star om mee te 
groeien. Een groeiende larve trekt 
daarom regelmatig zijn oude vel uit 
om in een nieuw gevormd ruimer 
jasje verder te groeien. Bij gaasvlie-
gen komt daarbij dat ze geen ontlas-
tingsopening bezitten. Alle afval-
stoffen worden in de darm opgesla-
gen tot zo'n vervelling. Hè, hè, dat 
lucht lekker op. 
 

Dick J. C. Klees 

ste nut bewijzen ons 
de larven van de 
gaasvlieg. De larven 
zijn zéér roofzuchti-
ge diertjes die over 
het blad lopend de 
gehele dag op zoek 
zijn naar langzaam 
bewegende zachte 
prooidieren. Vooral 
bladluizen beant-
woorden aan deze 
eis. Ze grijpen zo'n 
luis tussen de sik-
kelvormige kaken 
die bovendien dienst doen als rietjes 
en vervolgens wordt de luis uitge-
zogen.  
Eten en gegeten worden is schering 
en inslag in deze kleine wereld, 
maar wat er bij gaasvlieglarven op 
de maaltijd volgt is pas echt bizar. 
Het restant van de zojuist genuttig-
de maaltijd, een lege luizenhuid, 
wordt op de eigen rug bijgezet. Een 
prima camouflage, want welk ander 
dier zal onder de vloer van een kne-
kelhuis nog een eetbare prooi ver-
wachten? Overigens worden niet 
enkel prooiresten voor dit doel op 
de rug geplakt. De larven verzame-

D e larven van de gaasvlieg 
zijn rondlopende knekelhuis-

jes. Een aparte manier van camou-
flage. Wanneer u ooit een bergje 
afval langzaam over een blad ziet 
scharrelen, geloof dan gerust uw 
eigen ogen! Het betreft hier name-
lijk de larve van de gaasvlieg - een 
teer insect met een zeegroene 
kleur.  
 
Zelfs de vleugels, die uit een net-
werk van adertjes met daartussen 
een helder vlies bestaan, zijn vaak 
groen. Het meest opvallend zijn wel 
zijn goudgroene ogen: opvallend 
fonkelende bolletjes. De volwassen 
gaasvliegen zien we het gehele jaar 
door, maar het meest in de late 
herfst. De winter brengen ze bij 
voorkeur binnenshuis door. Ze vlie-
gen op een onzekere, wat wiebelige 
manier en voeden zich met planten-
sappen, stuifmeel van bloemen of 
meeldauw (een plantenschimmel 
die de bladeren een blauwwit, als 
met meel bestoven uiterlijk be-
zorgt). 
Schade berokkenen ze nauwelijks. 
Sterker nog, de bestrijding van 
meeldauw is zelfs nuttig. Het groot-

Gaasvlieg 

Hè, hè,  
dat lucht lekker op. 

Gaasvlieg                                                                                  Foto: Dick J.C. Klees 

 

larve van de gaasvlieg                          Foto: Dick J.C. Klees 
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I nderdaad, als ik alle aantallen 
van de visactiviteiten sinds 

2000 bij elkaar optel kom ik aan 
2284 exemplaren. Daar zitten dan 
wel stiekem tien Amerikaanse ri-
vierkreeftjes bij en dat zijn natuur-
lijk geen vissen.  
 
Veel beken bevist 
We hebben in 10 verschillende be-
ken en beekjes gevist; de Bavelse 
Leij, de Bremer, de Broekloop, de 
Chaamse beek, de Kerselsche beek, 
de Leij, de Mark meanders, het 
Merkske, de Poppelse leij en de 
Strijbeekse beek. Op de meeste 
plekken meer dan één keer per jaar.  
En wat valt er dan op aan de resul-
taten. Ten eerste hoeveel verschil-
lende soorten er gelukkig nog wor-
den gevangen; aan vissen 19 soor-
ten.  
 
En dan de top 5: 
1. (met stip!) driedoornige ste-

kelbaars met bijna 800 exem-
plaren; 

2. riviergrondel met ongeveer 
350 exemplaren; 

3. bermpje met een kleine 300 
exemplaren; 

4. tiendoornige stekelbaars met 
270 exemplaren; 

5. baars met net iets over de 200 
exemplaren. 

 
Stekelbaarzen in het Merkske 
goed vertegenwoordigd 
De verdeling van al deze soorten 
over de verschillende beken is wel 
erg divers. Zo worden van al die 
driedoornige stekelbaarzen er ruim 
600 gevangen in het Merkske en 
verder wat in de Bremer, maar in de 
andere beken slechts een enkele of 
tientallen. Riviergrondels zitten in 
alle beken in redelijke aantallen, 
behalve in de Bremer, die in het ge-
heel zeer soortenarm was. Bermpjes 
vinden we niet in de Mark mean-
ders en de Bremer, maar verder ook 
overal in redelijke aantallen. De 
tiendoornige stekelbaars houdt wel 
van een beetje stroming in het water 
en komt voor in de Poppelse Leij, 
de Kerschelse beek en het Merkske. 
Baarzen, wij vangen vooral de jon-
gere exemplaren, zaten in de mean-

ders van de Mark en in de Bavelse 
leij aan de Charlotte de Kuijpers-
dreef, waar het water wat dieper is. 
 
Als we de beken zelf bekijken zijn 
de Markmeanders het meest soor-
tenrijk. Dat is natuurlijk niet zo ver-
wonderlijk, omdat hier veel jonge 
“witvissen” voorkomen uit de Mark 
zelf en daarnaast de wat kleinere 
soorten die we ook in de beken van-
gen. In de Strijbeekse beek en de 
Kerschelse beek vingen we 8 ver-
schillende soorten, in de Bavelse 
Leij 7 en in de overige beken min-
der. De Bremer was met twee soor-
ten, beide stekelbaarzen, wel het 
minst soortenrijk. De aantallen per 
beek vergelijken is niet helemaal 
eerlijk, omdat we niet elke beek op 
evenveel plaatsen en even vaak 
hebben bevist. Ook het tijdstip in 
het jaar kan verschillen opleveren. 
Het Merkske springt er wel boven-
uit vanwege de grote aantallen ste-
kelbaarzen. 
 
Zelfs een paling 
Dan natuurlijk de “krenten in de 
pap” vangsten. In de Bavelse leij 
aan de Charlotte de Kuijpersdreef 
en in de Strijbeekse beek vingen we 
een paling. Toch wel een bijzondere 
waarneming in een relatief kleine 
beek. Palingen zijn nog wel te vin-
den door heel Nederland, maar wor-
den niet zo vaak opgevist met 
schepnetten. Overigens wordt de 
paling die we hier in zoet water 
vangen een aal genoemd, die als hij 
of zij geslachtsrijp gaat worden te-
rugzwemt naar zout water om te 
paaien.  
 
Amerikaanse rivierkreeften in 
Brabant 
Een andere leuke waarneming is de 
kleine modderkruiper in de Chaam-
se beek. Ook van deze soort is het 
moeilijk de verspreiding te meten, 
omdat je hem het beste vangt met 

Ruim 2284 vissen later… 

 

Frans heeft het wel gezien, maar zegt niks 
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een schepnet en er zijn niet zo veel 
viswerkgroepen die op deze manier 
inventariseren.  
En dan natuurlijk de Amerikaanse 
rivierkreeften die we vingen in de 
Bavelse Leij en de Mark-meander 
bij de Bieberg. Deze uitheemse die-
ren (er zijn meerdere soorten te on-
derscheiden) zijn losgelaten aan het 
eind van de vorige eeuw en hebben 
onze toen bijna aan kreeftenpest 
uitgestorven inheemse soort zo 
goed als verdrongen. 
Deze rivierkreeft is een alleseter. 
Als de avond is gevallen verlaat hij 
zijn hol en scharrelt over de bodem 
op zoek naar waterslakken, mos-
sels, waterinsecten en ook kleine 
visjes, als hij ze met zijn scharen te 
pakken kan krijgen. Ook aas en wa-
terplanten vormen een onderdeel 
van zijn gevarieerde menu. 
Een andere zogenaamde exoot is de 
zonnebaars. Een mooi visje, dat af-

komstig is uit Noord Amerika, en 
geïntroduceerd is in Nederland als 
vijvervisje. Zonnebaarzen komen 
meestal in stilstaand water voor, wij 
vingen ze vooral in de Mark mean-
der bij de Bieberg. 
Soorten waarvan we er slecht één of 
enkelen vingen zijn Zeelt en Schele 
pos. Van Winde, Kolblei, Alver, 
Vetje, Bittervoorn en Brasem vin-
gen we meerdere exemplaren, maar 
slechts op enkele plaatsen.  
 
Ondertussen gaan we door met vis-
sen op zondagochtenden vanaf  
09.30 uur.  
De komende data zijn 16 september 
en 21 oktober a.s. 
 

 
 
 
 

Karin van Dueren den Hollander 

Op 31 mei heeft Natuurmonumen-
ten bij monde van Kees Akkermans 
besloten om het perceel in ’t Broek, 
waar de zeldzame kwartelkoning 
al wekenlang roepend wordt aange-
troffen, volledig met rust te laten. 
Het perceel zal pas later in het jaar 
gemaaid worden. 
 

Guus Degenaar heeft onlangs be-
dankt voor de quizcommissie. 
Guus had jarenlang een belangrijke 
bijdrage voor het welslagen van de 
quiz. De quizcommissie heeft lang 
overwogen wat nu te doen. Joost  v.
d. Ouweland heeft onlangs aange-
boden de plaats van Guus over te 
nemen waarna de commissie beslo-
ten heeft met volle moed verder te 
gaan. Het bestuur van Mark en Leij 
heeft Guus inmiddels bedankt voor 
zijn geweldige inzet. 

Op zondag 26 augustus houdt 
Staatsbosbeheer een inloopmiddag 
over de recreatiezonering van 
Chaam/Ulvenhout. Dan wordt een 
presentatie gehouden over de visie 
van dit bosgebied. De locatie is de 
werkschuur aan de Gilzeweg 59 te 
Chaam.  
Mark en Leij zal bij deze inloop-
middag aanwezig zijn en aldaar een 
standje bemannen waar we onze 
vereniging kunnen promoten. De 
aanvang van deze middag is 13.00 
uur en zal duren tot ongeveer 16.00 
uur. Wij hopen dat veel leden van 
Mark en Leij een kijkje gaan nemen 
om te zien welke visie SBB heeft 
op haar gronden binnen het werkge-
bied. 

Mededelingen 
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op wilde dieren en planten voor 
consumptie en handel. Grote gebie-
den worden in gebruik genomen 
voor de kweek van sojabonen, 
palmolie, cacao- en koffieplantages 
en zo meer. Allemaal producten be-
stemd voor export naar de consu-
menten in de rijke landen. 
 
Wat kunt U doen? 
De consumenten, dat zijn wij dus, 
maken uiteindelijk de dienst uit. 
Zonder ons is er geen afzetmarkt en 
dus geen handel. Kies daarom voor 
verantwoorde producten. Voor tro-
pisch hardhout adviseren wij: 

Gebruik zo weinig mogelijk tro-
pisch hardhout. Er zijn uitste-
kende alternatieven. 
Koop alleen FSC gecertificeerd 
hardhout. Het FSC keurmerk is 
de enige betrouwbare garantie 
dat dit hout op een verantwoor-
de manier wordt gewonnen. 

 
John van Raak 

verantwoord geproduceerd en FSC-
gecertificeerd hout bedraagt slechts 
6 tot 8% van al het ingevoerde tro-
pisch hardhout. 
 
Vernietiging 
Houtkap en bosdegradatie hebben 
wereldwijd geleid tot aanzienlijke 
schade aan natuur en ecosystemen. 
Bossen verliezen hun reproductieve 
capaciteit en kunnen zichzelf niet 
meer in stand houden. De omzetting 
van gesloten bossen naar open bos-
sen of kale kapvlakten verhoogt de 
kans op bodemerosie en vermindert 
de biodiversiteit. Daarnaast leidt het 
openleggen van voorheen ongerepte 
bossen door de aanleg van wegen 
tot economische activiteiten als 
landbouw en de grootschalige jacht 

N ederland is een belangrijke 
afnemer van tropisch hout, 

per hoofd van de bevolking zelfs 
een van de grootste ter wereld! 
Tropisch hardhout wordt veel in de 
bouw gebruikt waar waterbesten-
dig hout is vereist. Meranti, azobé 
en okumé zijn de meest gebruikte 
soorten. 
  
De totale invoer bedroeg in 1999 
ruim 1,1 miljoen kubieke meter. 
Driekwart van het ingevoerde tro-
pisch hardhout komt uit Indonesië 
en Maleisië, 20% uit Afrika en 5% 
uit Zuid Amerika, vooral Brazilië 
en Suriname. Al deze houtsoorten 
staan vanwege de vergaande over-
exploitatie op de rode lijst van be-
dreigde soorten van de IUCN. In 
2001 voerde de Europese Unie 
meer dan tien miljoen kubieke me-
ter tropisch hout in met een waarde 
van ruim drie miljard euro. 
 
Illegaal hout 
Zoals in veel landen die tropische 
bossen exploiteren ontbreekt het 
aan transparantie in de handelsketen 
en is er onvoldoende zekerheid dat 
het verwerkte hout legaal is gepro-
duceerd. Voor bepaalde landen 
wordt illegale houtkap op 30-50% 
van de productie geschat. Onder-
zoek heeft aangetoond dat een aan-
zienlijk deel van het in Nederland 
verhandelde tropisch hout illegaal is 
gekapt. De Nederlandse invoer van 

Nederland en de tropische bossen 
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gemiddelde van 10,1% en de 7,5% 
uit een eerdere studie in Nederland. 
De oorzaak van het nu geconsta-
teerde hoge percentage in Neder-
land is onduidelijk 
 
Bos en tuin  
Bezoekers van www.natuur-
kalender.nl registreerden in 2006 
1861 tekenbeten uit het hele land. 
Zij liepen die vooral op in het bos 
(41%), de eigen tuin (34%) en in de 
duinen (9%). De activiteit waarbij 
men een tekenbeet opliep, blijkt 
vooral wandelen (32%) en tuinieren 
(25%) te zijn. Tekenbeten treffen 
alle mensen van alle leeftijden, hoe-
wel er grote verschillen tussen leef-
tijdgroepen zijn. Veel gerapporteer-
de tekenbeten blijken te zijn opge-
lopen in de gemeenten Schouwen-
Duiveland, Apeldoorn, Ede en Am-
sterdam. 
 
Preventie 
Indien teken binnen 24 uur van de 

H et aantal teken dat besmet 
is met de Borrelia-bacterie 

is in 2006 in Nederland sterk toe-
genomen, zo constateren onderzoe-
kers van Wageningen UR. Beten 
van besmette teken kunnen bij 
mensen de ziekte van Lyme veroor-
zaken. Het percentage teken dat 
drager is van de bacterie varieert 
sterk van plaats tot plaats en be-
draagt gemiddeld 23,6%, met een 
uitschieter naar 50%. Teken wor-
den het hele jaar door aangetrof-
fen, vooral in bossen, maar ook 
opvallend vaak in tuinen. Tuiniers 
en wandelaars lopen daardoor de 
meeste tekenbeten op. 
 
Dit blijkt uit het tussenrapport 
‘Teken, tekenbeten en Borrelia in-
fecties in Nederland’ (1 MB) op ba-
sis van onderzoek door Wagenin-
gen Universiteit en Researchcen-
trum dat vandaag is gepresenteerd. 
Het onderzoek geeft voor het eerst 
een landelijk beeld van de versprei-
ding van teken (de schapenteek 
(Ixodes ricinus)) en de besmettings-
graad met de bacterie Borrelia 
burgdorferi, die bij mensen de ziek-
te van Lyme kan veroorzaken. Ook 
geeft het inzicht in waar en wanneer 
men tekenbeten oploopt. Het teken-
onderzoek loopt tot december van 
dit jaar. 
 
Geïnfecteerde teken 
Vrijwilligers van IVN vingen op 25 
locaties maandelijks volgens een 
gestandaardiseerde methode teken. 
Van negen locaties zijn de teken 
inmiddels in het laboratorium in 
Wageningen onderzocht op de aan-
wezigheid van de Borrelia-bacterie. 
Van de onderzochte teken blijkt ge-
middeld 23,6%, met variaties van 0 
tot 50%, geïnfecteerd te zijn. Dit is 
aanzienlijk hoger dan het Europese 

huid worden verwijderd, is de kans 
klein dat ze de Borrelia-bacterie 
overbrengen. Indien tijdig onder-
kend, kan de ziekte van Lyme onder 
medische begeleiding behandeld 
worden met een antibioticum. Maar 
het beste is een tekenbeet te voor-
komen. 
 
Dit onderzoek geeft een basis voor 
de ontwikkeling van preventieve 
maatregelen. Het toont echter aan 
dat er nog onvoldoende kennis 
voorhanden is van de oorzaken van 
de variatie in het aantal tekenbeten 
en besmettingspercentages en de 
invloed van menselijk gedrag op het 
risico op tekenbeten.  
Het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) heeft 
nieuw voorlichtingsmateriaal ont-
wikkeld over teken, de ziekte van 
Lyme, en hoe mensen kunnen voor-
komen dat ze besmet raken. Het 
materiaal is verkrijgbaar via instan-
ties als GGD en Postbus 51. 

Aandeel Lyme-teken  
in Nederland sterk toegenomen 

teek (Ixodes ricinus)  
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O p 9 maart jl. is het platform 
Buitengebied door burge-

meester H. Nuijten geïnstalleerd. 
Het platform met vertegenwoordi-
gers van de landbouw-, natuur- en 
recreatieorganisaties kan advise-
ren en afstemmen over plannen en 
beleidsvoornemens van de ge-
meente in het buitengebied. Het 
Platform Buitengebied is van groot 
belang voor de toekomst van het 
buitengebied.  
 
Nieuw bestemmingsplan Buiten-
gebied 
Zo begint nu het ontwikkelingspro-
ces voor een nieuw bestemmings-
plan buitengebied. Dit is een inte-
graal ruimtelijk plan dat de komen-
de 10 jaren richtinggevend en bin-
dend is voor het (ver)bouwen en het 
gebruik van gronden en gebouwen 
in het buitengebied. De gemeente 
Alphen-Chaam vindt het belangrijk 
dat dit gebeurt in goed overleg met 
haar burgers en andere belangheb-
benden.  
Voor het Bestemmingsplan geldt 
immers dat de inbreng van plaatse-
lijke kennis en visie noodzakelijk 
is. Een Platform Buitengebied kan 
op een professionele wijze al in de 
voorbereidende fase adviseren over 
het proces en de beleidsvoorne-

mens. Ook kunnen de vertegen-
woordigers hun achterbannen bena-
deren voor uitwisseling van infor-
matie.  
Het platform bestaat uit acht leden. 
De leden zijn vertegenwoordigers 
van de ZLTO, de NVV, Natuurver-
eniging Mark en Leij, de campings, 
de kleinschalige kampeerterreinen 
en de landgoederen in Alphen-
Chaam. Afhankelijk van de te be-
spreken onderwerpen zullen en 
kunnen ook andere vertegenwoordi-
gers voor andere belangen deelne-
men in het platform. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de KBO’s, de on-
dernemersverenigingen en het Ge-
handicapten Platform. 
 
Landschapsontwikkelingsplan 
Ook het Landschapsontwikkelings-
plan voor Alphen-Chaam is in de 
maak. Een landschapsvisie met 
daarbij een uitvoeringsprogramma. 
In het plan gaat het niet alleen om 
een inventarisatie en beschrijving 
van het landschap, maar vooral ook 
om projecten te genereren die be-
staande waarden behouden en ver-
sterken. Bij nieuwe ontwikkelingen 
in het buitengebied dient rekening 
gehouden te worden met de natuur- 
en landschappelijke waarden. In het 
plan zal ook apart aandacht worden 

besteed aan de beleving van de dor-
pen en dorpsranden vanuit het bui-
tengebied. 
Samen met het platform gaan we 
invulling geven aan bovenge-
noemde plannen.  
 
Bermbeheer 
In 2006 heeft het college besloten 
om het ecologische bermbeheer, 
zoals dit vóór 2004 werd uitge-
voerd, weer voor een deel opnieuw 
in te voeren. Als algemeen principe 
voor het botanische en het insecten-
vriendelijke bermbeheer geldt: 
maaien en afvoeren. De bermen die 
ecologisch beheerd worden, onge-
veer 7 ha, worden eenmaal per jaar 
in augustus gemaaid. Door het 
maaisel af te voeren wordt de bo-
dem voedselarm gemaakt en zal er 
op termijn een soortenrijkere vege-
tatie gaan ontstaan. Naast het Bels 
Lijntje, worden de volgende ber-
men weer ecologisch beheerd; de 
Wildertstraat, de Kloosterstraat en 
de Zuurstraat in Chaam en in Alp-
hen de Baarleseweg, de Boerenbaan 
en de Oude Gilzerbaan.  
 
Erfbeplantingsprojecten  
Tot 2005 heeft de gemeente het 
project ‘Samen voor Groen’ uitge-
vo erd .  Met  hu lp  van  d e 
“Landinrichting Baarle-Nassau” 
heeft de gemeente met succes erf-
beplanting gestimuleerd. Het pro-
ject is afgerond, maar dit betekent 
niet dat we u niet van informatie 
kunnen voorzien. Regelmatig zijn 
de plannen er wel, maar weet u niet 
bij welke instantie u moet zijn. 
Heeft u vragen over erfbeplanting 
of weet u niet welke weg u hiervoor 
moet bewandelen, dan kunt u con-
tact opnemen met ondergetekende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johan Vriezekolk 
gemeente Alphen-Chaam 

Landschapsontwikkelingsplan en het 
Platform 
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D e viering van het 10-jarig be-
staan van Mark en Leij was 

een groot succes, ondanks het afzeg-
gen van de geplande top-act en het 
ontbreken van milieugedeputeerde 
Annemarie Moons.  
 
De Mark en Leij leden lieten zien dat 
onze vereniging springlevend is en 
kwamen in grote getale op de feest-
avond af. Ook de verschillende part-
ners van M&L lieten zien dat zij de 
vereniging een warm hart toedragen. 
Alle partijen waarmee we regelmatig 
te maken hebben stuurden afvaardi-
gingen naar het feest. Graag wil ik 
burgemeester Nuijten van Alphen-
Chaam en burgemeester Hendrikx 
van Baarle-Nassau danken voor de 
mooie woorden die zij spraken op de 
feestavond. Ook wil ik de heer Mid-
delkoop, danken voor de wijze waar-
op hij Annemarie Moons verving. 
Een woord van dank is ook op zijn 
plaats voor de dagvoorzitter Johan 
Schaerlaeckens en voor de leden van 
de feestcommissie. Wil Degenaar, 
Loes Schaerlaeckens, Frank Dege-
naar, Victor Hendriks en Wim Corne-
lissen hadden een mooi en gevarieerd 
programma opgesteld, waarin vol-
doende plaats was voor het officiële 
gedeelte, en  voor gezelligheid die 
Mark en Leij zo kenmerkt. Uiteraard 
ook veel dank voor het wondermooie 
cadeau, een vogelkijkscherm bij de 
Bleeke Heide, dat we mochten ont-
vangen namens de gemeentes Alp-
hen-Chaam en Baarle-Nassau, water-
schap Brabantse Delta en de provin-
cie Noord-Brabant. Bedankt ook aan 
onze Belgische vrienden voor hun 
alternatieve natuurquiz die voor veel 
hilariteit en strijd zorgde.  
Tenslotte wil ik Victor en Sandra be-
danken voor de gastvrijheid die we 
altijd van hen mogen ontvangen.  
 

Will Woestenberg 

Van de  
voorzitter 

meetnet. We zoeken mensen die 
liefst meerdere jaren hun gebied 
willen blijven tellen. Voor mensen 
die al eerder aan SOVON-projecten 
meededen: MUS is enigszins verge-
lijkbaar met het PTT-project en 
maakt gebruik van telpunten. 
MUS zal geheel digitaal worden 
uitgevoerd, er zal dus geen papier-
winkel meer aan te pas komen. U 
kunt de telgebieden bekijken en er 
één voor uzelf reserveren via de 
aanmeldpagina's op de SOVON-
website. Vanaf april gaat er daad-
werkelijk geteld worden en dan 
kunt u ook uw telresultaten via de 
site invoeren en mooie overzichtjes 
krijgen. 
 
Bent u geïnteresseerd, of wilt u zich 
aanmelden voor MUS, surf dan 
naar: http://www.sovon.nl/ 
of neem contact op met de coördi-
natoren MUS:  
Bram Aarts en Jan Schoppers 
MUS@sovon.nl, 024-6848111 
 
 
SOVON Vogelonderzoek Nederland  

Rijksstraatweg 178  
6573 DG Beek-Ubbergen  

Tel: 024-6848111  
Fax: 024-6848122  

Email: info@sovon.nl  
Internet: www.sovon.nl 

 

huismus                       Foto: Harvey van Diek 

Vogels in de stad, we weten er ei-
genlijk te weinig van en dat terwijl 
er steeds meer bebouwing komt. In 
Nederland is zo’n 16% van het op-
pervlak bebouwd gebied en dat per-
centage neemt nog toe. Voor steeds 
meer vogels is de stad of het dorp 
het natuurlijke leefgebied gewor-
den. 
In de SOVON-projecten komen die 
stadsvogels tot nu toe niet goed uit 
de verf. De telmethode was te ar-
beidsintensief en vaak niet goed 
toepasbaar in de stad en als je er 
dan zoveel moeite in moet steken 
ga je liever in een natuurgebied 
rondsjouwen dan in een nieuw-
bouwwijk. 
Om toch wat meer zicht te krijgen 
op die stadsvogels hebben we nu 
samen met Vogelbescherming een 
wat eenvoudiger project opgezet 
onder de naam Meetnet Urbane 
Soorten, kortweg MUS. 

 
In ieder postcodegebied in Neder-
land hebben we een aantal telpunten 
geselecteerd en de bedoeling is dat 
iemand die zo’n postcodegebied wil 
tellen daar per telpunt vijf minuten 
lang alle vogels noteert. Dat doen 
we drie keer in het seizoen en per 
keer bent u daar in totaal zo’n an-
derhalf uur mee bezig. U kunt het 
bij wijze van spreken voor u naar 
school of werk gaat doen. 
 
Hoe meedoen 
Meedoen is eenvoudig, maar u 
moet wel de stadsvogels en hun ge-
luiden kennen. Wij hopen dat er 
veel mensen mee gaan doen; ook 
mensen die nog nooit aan SOVON-
tellingen hebben meegedaan. MUS 
is geen eenmalige telling, maar een 

Nieuw nationaal 
stadsvogelproject van start: 

meld u aan!  
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O nderstaand artikel is ge-
schreven door Inge Mes van 

Natuurmonumenten. Inge is inte-
rim beheerder West Brabant van   
1 januari 2007 tot 1 september 
2007. Daarna wordt de functie 
overgenomen door Frans van 
Zijderveld die zich op de volgen-
de pagina van deze nieuwsbrief 
aan u voorstelt. Tot voor kort 
kende Inge Mark en Leij niet en 
hij vond het leuk te beschrijven 
hoe hij onze vereniging ervaren 
heeft:  
 
“Ergens aan het eind van de zesti-
ger jaren fietste ik met een school-
vriend vanuit de Alblasserwaard 
een hele week rond in het gebied 
tussen Chaam en Alphen. We 
hoorden volop geelgorzen, zagen 
paapjes en gele kwikstaarten. Hier 
en daar zagen we boeren die nog 
werkten met paarden. Geelgorzen 
vonden we heel gewoon. Ze kre-
gen, evenals de veldleeuweriken en 
al het andere gewone spul, geen 
bijzondere vermelding in onze aan-
tekenboekjes”. 
 
Voorbereiding terreinbezoek  
Toen ik zaterdagmorgen 14 april 
arriveerde op de Blokkenweide in 
Chaam, vlogen de huiszwaluwen af 
en aan. Het waren voor mij de eer-
ste huiszwaluwen dit jaar. Hoe kan 
het anders, Johan Schaerlaeckens 
woont hier en de zwaluwen maken 
gebruik van de door hem aange-
brachte kunstnesten. Het was schit-
terend weer, een zomerse dag in 
april. 
Een prima aanleiding om met de 
werkgroep “Externe Contacten” van 
Mark en Leij en medewerkers van 
Natuurmonumenten wat door te 
praten over de visie op de inrichting 
en het beheer van het beekdal aan 
de Heistraat  (Strijbeekse heide). 

schap te lezen en hun geheimen te 
ontrafelen. Zij weten vaak veel be-
ter waarom beheermaatregelen al 
dan niet succesvol kunnen worden 
ingezet. Als je daar als lokale na-
tuurbeschermingsorganisatie in 
kunt meeliften, dient dat vele doe-
len.  
Het ging deze keer vooral om de 
vraag, hoe de overgang tussen de 
open heide aan de ene kant van de 
Heistraat te laten aansluiten op het 
beekdallandschap aan de andere 
kant van de Heistraat. Ook hier ging 
de discussie vooral over kansen 
voor de natuur aan de ene kant en 
de afweging of het beheer behap-
baar is in de toekomst aan de andere 
kant. Maar aan het einde van de 
ochtend bleek er wederzijds vol-
doende draagvlak te zijn voor een 
gezamenlijke visie met betrekking 
tot inrichting en beheer. Gelukkig 
blijft er verschil in inzichten. We 
hebben ze nodig, om van elkaar te 
leren en naar elkaar te luisteren.  
Dat alles bleef bij mij achter, na de-
ze prachtige ochtend !! 

Inge Mes 
Natuurmonumenten 

Eerst koffie en cake van Loes en 
toen de kaarten op tafel en over en 
weer praten over mogelijkheden, 
kansen en historische gegevens. 
“Wat een betrokkenheid,” dacht ik 
bij mijzelf, “wat een kennis en wat 
een draagvlak!”  
 
Terreinbezoek 
Na het oriënterende voorwerk aan 
tafel gingen we richting Heistraat. 
Opnieuw werd ik, evenals bijna 40 
jaar geleden, getroffen door de 
schoonheid van dit prachtige land-
schap. In het achterland van de 
randstedelijke activiteiten tussen 
Breda en Tilburg een haast wonder-
lijke schoonheid. Overal voorjaars-
geluiden en ik hoorde mijn eerste 
boompieper dit jaar.  
Er werd onder de aprilzon verder 
ingezoomd op de mogelijkheden 
van inrichting en beheer. Herinne-
ringen werden opgehaald uit het 
verleden. Herinneringen die heel 
vaak de basis vormen voor succes-
volle maatregelen in het heden. 
Mensen die kennis hebben van na-
tuur en betrokken zijn bij hun leef-
gebied hebben geleerd het land-

M&L en Natuurmonumenten werken 
samen aan meer kansen voor natuur 

Kiezen voor openheid of kleinschaligheid? 

Foto: Wim Dumont 
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O nderstaand artikel is ge-
schreven door Frans van 

Zijderveld van Natuurmonumen-
ten. Frans wordt op korte termijn 
de opvolger van Inge Mes die in 
een vorig artikel vertelde hoe hij 
Mark en Leij ervaren had. Van-
uit zijn functie als groenambte-
naar in de gemeente Alphen-
Chaam had Frans al eerder ken-
nis gemaakt met Mark en Leij. In 
onderstaand artikel stelt Frans 
zich aan u voor:  
 
“Gaan de herinneringen van Inge 
terug tot vóór mijn geboortejaar; 
zelf hoef ik maar een paar jaar te-
rug te kijken. Inge zag destijds een 
overvloed aan geelgorzen en veld-
leeuweriken, paarden voor de 
ploeg en een extensief, kleinscha-
lig landschap: allemaal herinne-
ringen aan een rijk verleden. Maar 
ook mijn recente herinneringen 
aan de jaren in Brabant zijn dier-
baar”. 
 
Bij de gemeente Alphen-Chaam 
Tot 2002 was ik bij de gemeente 
Alphen-Chaam bezig in het groen, 
het landschap en de bossen.  
Naast de grote collegialiteit bij de 
gemeente, was ook de samenwer-
king met de betrokken leden van 
Mark en Leij een goed voorbeeld 
van een prettige werkomgeving. 
“Waar halen die mensen de tijd 
vandaan?” dacht ik regelmatig. Op 
hun vrije zaterdag aan het werk op 
de heide, met soep toe, meepraten 
over een erfbeplantingconvenant, 
discussies over bermbeheer, de 
Landinrichting en de Reconstructie, 
bestuurlijk overleg met de gemeen-
te en het voeden van de BMF. En 
dat allemaal naast hun 'gewone' 
werk en sociale leven en natuurlijk 
het waarnemen in en genieten van 
de natuur. Iedere editie van de 
nieuwsbrief staan er hele lijsten met 
vele waarnemingen in de nieuws-

brief. Wat een gebiedskennis! Altijd 
leuk om te lezen waar de eerste .... 
is gezien of hoe iemand werd ver-
rast door .... enzovoort. Ook nog 
eens bruikbare waarnemingen, om 
te weten waar soorten voorkomen, 
zodat het beheer steeds beter kan. 
En dan te bedenken dat ik net een 
jaar geleden mijn lidmaatschap heb 
opgezegd. Dat is achteraf te vroeg 
geweest. 
Dat meepraten of (on)gevraagd me-
ningen geven, was heel breed en op 
verschillende niveaus. Van landin-
richting en gebiedscommissies tot 
bosbeheer en een stuk omgeploegde 
berm. Allemaal vanuit betrokken-
heid en deskundigheid. Kortom, 
mooie herinneringen die ik vaak als 
voorbeeld heb gebruikt in mijn an-
dere werkomgevingen.  
 
Bij Natuurmonumenten 
Na enkele jaren 'in de grote stad' 
kriebelde het toch weer toen Na-
tuurmonumenten iemand zocht om 
het beheer in de duingebieden van 
Schouwen, Goeree en Voorne te 
organiseren. Wat een genot om met 
andere enthousiastelingen natuurge-
bieden als de Kwade Hoek, Voor-
nes Duin en de Kop van Schouwen 
te kunnen beheren.  
Weer veel geleerd en veel gedaan ... 
en toch weer die bekende kriebels. 

Kriebels voor een nog mooier baan-
tje, beheerder in West Brabant. 
Deels in een niet onbekende omge-
ving. Het begrip bij mijn vorige 
baas maakte de interne overstap 
minder moeilijk en vanaf april werk 
ik mij langzaam in. Ook hier weer 
enthousiaste en kundige collega's. 
En veel vertrouwde namen en orga-
nisaties.  
Natuurmonumenten staat in de re-
gio voor veel gebieden en onder-
werpen op kruispunten. Op een 
kruispunt voor overdracht van inge-
richte gronden, voor samenwerking 
met organisaties, bedrijven en be-
woners, voor bedrijfsmatig beheer, 
voor realisatie van natuurdoelen, 
voor aanpak van verdroging, voor 
betrekken van mensen bij de natuur 
enzovoort. Deze niet volledige op-
somming maakt duidelijk dat het 
spannende jaren worden. Spannend, 
maar niet onmogelijk. Met een goed 
beheerteam, met deskundige orga-
nisaties en betrokken natuurvrien-
den zoals die van Mark en Leij, 
wordt het aanpakken en resultaten 
boeken.  
 
Waardering 
In al die jaren blijft de waardering 
voor Mark en Leij. Niet alleen bij 
Natuurmonumenten, ook bij de an-
dere partners in het buitengebied 
proef ik waardering voor de (inzet 
van de) mensen van Mark en Leij. 
Ook ik heb nog steeds het volste 
vertrouwen in een uitstekende sa-
menwerking. Zelf kijk ik uit naar 
persoonlijke en leerzame contacten. 
Weer eens mee lopen met een och-
tendwandeling in het weekend of 
een 'schouwrondje' langs verschil-
lende locaties. En ... graag weer 
eens soep eten op de heide. Ik ont-
moet u en jullie graag weer voor en 
in de natuur. 

 
Frans van Zijderveld 

Foto: Loes Schaerlaeckens 

Heen en weer……. met soep 

Frans van Zijderveld 



161616   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

Foto: Marianne Dumont, Chaam 



171717   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   



181818   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

stegen van één in 2000 naar zes in 
2006. Dit jaar werden er aanvanke-
lijk maar twee zingende mannetjes 
gehoord. Gelukkig zijn in de twee-
de helft van mei door meerdere 
waarnemers toch nog vier zingende 
nachtegalen gehoord. Ook de fluiter 
lijkt zo goed als verdwenen te zijn. 
En ook de gekraagde roodstaart 
heeft het moeilijk. Over de achter-
uitgang van deze soorten valt niet 
alles te zeggen. Mogelijk spelen 
verdroging en andere klimaatgerela-
teerde omstandigheden een rol. Ook 
de insectenafname kan een oorzaak 
zijn. Misschien worden de omstan-
digheden in de trek- en wintergebie-
den ongunstiger. Daar tegenover 
staat dat het aantal veldleeuweriken 
weer lijkt te stijgen. Op sommige 
plaatsen werd ook een grotere 
dichtheid aan zingende spotvogels 
waargenomen. Ook de koekoek 
lijkt het wat beter te doen. Hij was 
weer regelmatig te horen in de be-
bouwde kommen. Ook werden er 
enkele wel heel bijzondere waarne-
mingen gedaan. Die hebben we 
hieronder gebundeld.  
 

 

Bijzondere waarnemingen  
Hans Oomen ontdekte op zijn 
“Rietakker” aan de Ulicotenseweg 
pal tegen de bebouwde kom van 
Chaam twee jonge bosuilen in een 
door hem weggehangen kast. Nu is 
het bekend dat de bosuilen het niet 
slecht doen en ook dat ze steeds 
meer in de buurt van menselijke be-
bouwing gezien en gehoord wor-
den. Dat bosuilen echter al pal te-
gen de bebouwde kom broeden, is 
echter (voor zover wij weten) een 
noviteit. 
 
Jacques Valkenaars (Valkenburg-
seweg, Ulvenhout) deed een heel 
bijzondere vondst op 27 april: Bij 
het verspreiden van zijn paarden-
mesthoop trof hij een fraaie hazel-
worm aan met een lengte van 38,5 
cm. Het vrouwtje was fraai bruin op 
de rug. Jacques heeft de hazelworm 
uiteraard weer teruggezet en zal de 
mesthoop even met rust laten. De 
hazelworm is een onschuldige, 
zeldzame hagedis die soms wordt 
doodgetrapt door mensen die den-
ken met een gevaarlijke slang te 
doen te hebben. In Nederland is de 
hazelworm voornamelijk te vinden 
in bossen op open plekken, bosran-
den en houtwallen. Klimmen doet 
deze hagedis niet graag en hij jaagt 
met name op wat hij op de bodem 
aantreft. Omdat de hagedis niet zo 
snel is, vangt hij ook wat langzame-

O p een of andere duistere wij-
ze (in ieder geval een fout 

mijnerzijds) is het artikel 
“Waarnemingen” met de daarbij 
horende brongegevens uit mijn be-
stand verdwenen. Hulp van inge-
roepen experts mocht niet baten. 
De rubriek is deze keer daarom 
verre van volledig. Mijn excuses 
als u daarom uw waarnemingen 
niet kunt terugvinden. 
 
Zorg en hoop 
Terugkijkend op het broedseizoen 
zien we hoopgevende ontwikkelin-
gen maar ook zaken die zorgen ba-
ren.  

Dit was in mijn jongensjaren een 
bekend liedje. Het is triestig te con-
stateren dat de prachtige wielewaal 
het veld gaat ruimen in onze streek. 
Er werden in 2007 nog maar enkele 
zangposten geteld (o.a. in ’t Merks-
ke en het Ulvenhoutse bos).  
De laatste jaren was het aantal zin-
gende nachtegalen in ’t Broek ge-

Waarnemingen in de streek 

wielewaal 

fluiter 

“Kom mee naar buiten alle-
maal, dan zoeken wij de wie-
lewaal. En horen wij die mu-
zikant, dan is de zomer weer 
in 't land. Dudeljo klinkt zijn 
lied, Dudeljo klinkt zijn lied, 

Dudeljo en anders niet!” 

bosuil  
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een roepend rugstreeppadje. 
Bij nadere inspectie bleek 
het om de zeldzame veen-
mol te gaan. De veenmol is 
in meerdere opzichten een 
bijzonder dier en is, met een 
lengte van vijf centimeter, 
een van de grootste insecten 
die in West-Europa voor-
komt. De voorpoten lijken 
wat op die van een echte 
mol (vandaar de naam). De-
ze klauwen dienen om snel 
te graven, want de veenmol 
leidt een grotendeels onder-

gronds bestaan. Er wordt een 
gangenstelsel gegraven en 

naar voedsel gezocht net onder het 
oppervlak. Objecten als stenen en 
stammen worden gebruikt om onder 
te schuilen. 
  
Twan Mols hoorde op 20 mei in ’t 
Broek om 6.30 uur het geluid van 
een onbekende roepende vogel. Zijn 
medevogelaar (Jan van Gameren) 
suggereerde dat het wel eens een 
kwartelkoning zou kunnen zijn. 
Hij had hem in het verleden al eens 
meer gehoord. Twan pakte zijn i-
pod, waar het geluid van de kwar-
telkoning op staat. Het geluid klop-
te perfect. Toen ze samen het geluid 
van de i-pod beluisterden, vloog de 
vogel op om een meter of vijfender-
tig verderop weer te landen. Sinds-
dien hebben tientallen vogelaars 
kunnen genieten van het intrigeren-
de geluid van deze vogel die je bij-
na nooit te zien krijgt. Kwartelko-
ningen zijn, in tegenstelling tot wat 
de naam doet vermoeden, geen 

kwartelacht i -
gen, maar ral-
len. Ze zijn dus 
meer verwant 
aan waterral, 
meerkoet en 
waterhoen dan 
aan kwartels. 
De naam kwar-
telkoning is 
waarschijnlijk 
gebaseerd op 
het samen voor-

 

komen met kwartels tijdens de trek. 
De kwartelkoning viel tussen de 
kwartels op door zijn grotere en fie-
re postuur: de 'koning der kwartels' 
dus. De kwartelkoning is in Neder-
land een uiterst zeldzame broedvo-
gel in uitgestrekte hooilanden in 
uiterwaarden van de grote rivieren 
en sommige beekdalen.  
In het weekend van 13 en 14 mei 
een van die onverklaarbare ver-
schijnselen in vogelland: Nederland 
wordt overspoeld door een influx 
van witvleugelsterns. De eerste 
aanwijzingen tekenden zich af in de 
avond van dinsdag 15 mei, toen 
maar liefst vierentwintig exempla-
ren werden gemeld bij de Blauwe 
Stad (Groningen). Op woensdag 16 
mei stroomde Nederland vol, met 
als hoogste aantallen 158 bij de 
Blauwe stad en negentig bij het 
Zuidlaardermeer. Ook op de Bleeke 
heide werden op verschillende data 
door verschillende waarnemers de-
ze zeldzame stern gezien: De groot-
ste groep van twaalf exx op 17 mei 
door Erik Rijnen. 
 
Torenvalken 
Johan Versmissen (Baarle-Hertog) 
hangt vanaf 2004 torenvalkenkasten 
weg in de omgeving van Baarle-

re prooien als (naakt)slakken, re-
genwormen en insecten en de lar-
ven. Hij is het meest algemeen op 
de Veluwe en de Utrechtse Heuvel-
rug. Hij wordt daar zowel op de 
heide als in het bos gezien maar 
heeft een duidelijke voorkeur voor 
bosranden.  
 
Erik Rijnen zag op 1 mei enige tijd 
een jagende zwarte wouw boven 
het moeras van Wortel Kolonie en 
de Castelreesche Hei. Vier plaatse-
lijke buizerds voegden zich na een 
poos bij hem om thermiek te zoe-
ken. 
 
Wim Cornelissen en Frank Dege-
naar hoorden op donderdagavond 
17 mei een bijzonder geluid in de 
tuin van Wim. Het leek sterk op een 
nachtzwaluw ware het niet dat het 
geluid van praktisch onder hun voe-
ten kwam. Frank dacht even aan 

 

veenmol 
 

hazelworm                    Foto: Jacques Valkenaars 

witvleugelstern 

torenvalkenkast 
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zongen er een tiental kleine karekie-
ten (vooral in de rietkragen in en 
langs de beken), spotvogels, rood-
borsttapuiten, grasmussen, enkele 
rietgorzen en bosrietzangers. In het 
darmstelsel werden in het vroege 

 voorjaar parende snoeken gezien en 
in mei was hier een groep van zeker 
twaalf grote karpers aanwezig. Aan 
het platgetrapte gras te zien was er 
ook een hengelaar actief. 
 
Bleeke Heide 
Door de droogte in de maand april 
zijn vele grutto’s niet tot broeden 
gekomen. De bodem in de broedge-
bieden was te hard om voedsel te 
zoeken waardoor de grutto’s te wei-
nig eiwitten konden opslaan om 
met succes een broedsel groot te 
brengen. Bijna zeker is dat veel 
grutto’s een broedseizoen zullen 
overslaan. Geen goed teken voor 
een soort waar het toch al zo slecht 
mee gaat. Na de buien, begin mei, 
zijn waarschijnlijk alsnog enkele 
paartjes met broeden begonnen. In 
het weekend van 26-27 mei werden 
er twee alarmerende paartjes gezien 
wat duidt op de aanwezigheid van 
jongen. Na het losbarsten van de 
buien verdwenen de slikranden in 
rap tempo waardoor de vier aanwe-
zige kluten en de zeldzame stelt-
kluut het waarschijnlijk voor gezien 
hielden. Daarentegen werd het ge-
bied door het stijgende water weer 
geschikt voor een paartje futen en 
drie geoorde futen. Het aantal paar-

Nassau en Baarle-Hertog. De resul-
taten zijn verbluffend. In totaal 
heeft Johan nu negenendertig kas-
ten opgehangen. Het aantal bezette 
kasten bedraagt drieentwintig 
(bezettingsgraad: 59%). In totaal 
zijn er 136 pulli uitgevlogen (2007 
niet meegeteld!!). 
In de volgende nieuwsbrief krijgen 
we een overzicht hoe de kerkuilen 
het in onze streek hebben gedaan. 
De muizenstand lijkt goed te zijn en 
de eerste resultaten zijn hoopge-
vend. Johan Versmissen heeft 
mooie foto’s van jonge kerkuilen 
aangeleverd. Die zullen we dan ook 
plaatsen. 
 
Het Broek 
Het aantal nachtegalen viel dit jaar 
tegen maar verder was er nog ge-
noeg te zien. De koekoeken deden 
het goed. Er waren minstens twee 
roepende mannetjes, maar ook werd 
er een roepend vrouwtje van de ros-
se fase gezien. N.b. Koekoeken, al-
leen vrouwtjes, zijn soms (een op 
de vijf) roodbruin gekleurd. Verder 

Kwartelkoning                                                                                     www.birdlife.ch 

Kluut                                                                                                   Foto: Twan Mols 
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tjes tureluurs is de laatste weken 
sterk gestegen (vijftien op 8 mei). 
Te zien aan het baltsgedrag, zijn er 
waarschijnlijk ook enkele paartjes 
gaan broeden. 
Er zijn twee mannetjes zomertalin-
gen (rode lijstsoort) op de Bleeke 
Heide. We hebben het sterke ver-
moeden dat er een vrouwtje zit te 
broeden. Tijdens de trek (eind april, 
begin mei) waren weer zowat alle te 
bedenken steltlopersoorten aanwe-
zig op de Bleeke Heide met daaron-
der zeldzame soorten als poelruiter 
(drie exx. op 30 april), een tem-
mincks strandloper en op 27 mei 
een krombekstrandloper (Stijn 
Leestmans). Op 22 mei ontdekte 
John Frijters een gestreepte 
strandloper op de Bleeke Heide, een 
zeldzame (Amerikaanse) steltloper. 
Meerdere waarnemers zagen regel-
matig een vos jagen op de Bleeke 
Heide. Het betrof een zogend 
vrouwtje (tepels duidelijk gezwol-
len). Een schitterende waarneming 
maar niet zo goed voor de broeden-
de weidevogels en eenden. De 
bergeenden, nijlganzen, kluten, gele 
kwikken en kokmeeuwen deden 
hun best om (met veel lawaai) de 
vos te verjagen. 

Uit de mailbox 
 
Henk Laarhoven op 1-4:  
Gisteren 31 maart in onze tuin een 
bont zandoogje en een boomblauw-
tje. Vandaag het eerste oranjetipje. 
Volgens mij is dat voor alle drie de 
soorten een paar weken te vroeg. 
Verder zingen sinds 30 maart de 
fitis en de zwartkop in de tuin. 

 
Willem van Kruisbergen op 8-4: 
Zojuist de eerste huiszwaluw gezien 
bij het nest van vorig jaar 
(Hoefakker 24, Chaam). Dit is vol-
gens mij redelijk vroeg! 
 
Johan Schaerlaeckens op 8-4:  
Als reactie op bovenstaande waar-
neming van Willem: Zojuist terug 
van een weekendje "La Brenne" 
met o.a. slangen- en visarenden, 
hoppen, zingende nachtegalen, roe-
pende koekoeken, kleine trappen, 
zingende grasmus, volop boeren-
zwaluwen maar geen ......... huis-
zwaluwen. Ik kom thuis en zie, tot 
mijn stomme verbazing, enkele 
huiszwaluwen boven mijn huis vlie-
gen en dat is, getuige bovenstaande 
mail, waarschijnlijk niet de enige in 
het Chaamsche. 
 
Ad Jansen op 11-4:  
Zojuist de eerste zingende bonte 
vliegenvanger in Galder. 
 
Eugène v.d. Linden op 13-4:  
vanmiddag op een versgeploegde 
akker net voorbij het Langven: 
twaalf gele kwikstaarten, vier witte 
kwikstaarten, een boomleeuwerik, 
enkele boompiepers en een rood-

Gele kwikstaart                                                                                Foto: Piet de Dreu 

poelruiter                                                                                Foto: www.birdphoto.nl 
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als niets bekend. Vandaar dat men 
het dier bij vrijlating wil zenderen 
om zijn doen en laten te volgen. Het 
dier zal binnenkort ongeveer op de-
zelfde plaats worden vrijgelaten als 
waar het werd gevonden.  
 
Jac Rombouts op 13 mei:  
Op zondag 13 mei was ik in 't 
Broek en troffen we tegen het land-
goed aan de bosrand in de luwte op 
een zonovergoten oever bosbeek-
juffers aan, een vijftal mannetjes en 
drie vrouwtjes. Het is erg vroeg in 
het jaar maar we hebben ze echt ge-
zien en op foto vastgelegd. Vreemd 
dat we geen weidebeekjuffers trof-
fen.  
 
Erik Rijnen op 21-5:  
Uit het zuidelijk leeuwerikenveld 
op de Castelreesche Heide heb ik 
een veldleeuwerik op zien vliegen. 
In het tegenoverliggende veld zin-
gen twee veldleeuweriken. Met  
het hoger worden van de gewassen 
wordt het leeuwerikveld mogelijk 
interessanter, m.n. voor tweede 
broedsels. Op de Castelreesche Hei-
de ook patrijzen, boomleeuweriken, 
kieviten, kneutjes, hazen en de al-
om tegenwoordige roodborsttapui-
ten. Spotvogels zingen er al zeker 

Stijn Leestmans op 28-4:  
Vandaag een nieuwe soort op de 
Bleeke Heide en (volgens mij) ook 
een nieuwe soort voor het gebied: 
twee mannetjes krooneenden!!! 
Verder een zwarte stern, drie oever-
lopers, zes bosruiters, vijf zwarte 
ruiters, tien groenpootruiters, tien 
kemphanen, vier tureluurs, een ge-
oorde fuut en zeven kleine plevie-
ren. Op de Halsche Beemden deze 
namiddag een koninginnepage. 
 
Frie Boon op 6 mei:  
Zaterdagmiddag met Martijn de 
ronde gedaan in Alphen- Gilze. Er 
zitten minder geelgorzen dan vorig 
jaar maar ze zijn er nog wel. Ook 
veldleeuwerik, kneu, boompieper, 
grasmus en tuinfluiter waren aan-
wezig bij de Herdersweg en rond 
het gasstation Verder ook de gele 
kwikstaart. Wat opviel was dat we 
wel zeven keer op verschillende 
plekken tapuiten hebben gezien en 
die heb ik zelden waargenomen in 
deze omgeving. Waarschijnlijk toch 
door de droogte?? Wel een mooie 
vogel die tapuit. Bij de Schalm za-
ten oeverzwaluwen en roodborstta-
puiten.  
 
Mail via Vital van Gorp op 11-5: 
Op 9 mei werd om twee uur ’s 
nachts door de politie van Kalmt-
hout een boommarter binnenge-
bracht in het Opvangcentrum voor 
Vogels en Wilde Dieren in Bras-
schaat. Het was een jong mannetje 
dat tijdens zijn nachtelijke tocht 
waarschijnlijk werd aangereden. 
Het dier is gevonden in Kalmthout, 
midden in de bebouwde kom. Bui-
ten een beschadigde hoektand man-
keert het dier ogenschijnlijk niks. 
Het slaapt overdag en eet goed. 's 
Nachts is het onrustig. De dieren-
arts van het Opvangcentrum over-
weegt de gebroken tand te trekken 
om verdere complicaties te voorko-
men. De ontdekking van een leven-
de boommarter veroorzaakt nogal 
wat opschudding binnen de weten-
schappelijke wereld. Over boom-
marters in de Kempen is zo goed 

borsttapuit. 
 
Joost v.d. Ouweland op 15-4:  
Ik zag net mijn eerste twee gierzwa-
luwen hoog boven mijn huis. 
 
Hans Oomen op 20-4:  
De zomertortel is weer gearriveerd 
op de rietakker (Ulicotenseweg 
Chaam).  
 
Erik Rijnen op 21 april:  
Vanochtend in de broekbossen 
langs de Mark bij Hoogstraten de 
eerste zingende nachtegalen (twee). 
Bij de watermolen een nestelend 
paartje grote gele kwikstaarten. 
Gisterenavond boven het moeras in 
Wortel Kolonie drie gierzwaluwen 
en een flinke partij boeren-, huis- 
én oeverzwaluwen jagend. Verder 
een roepende koekoek en een over-
trekkende man bruine kiekendief. 
Ook de eerste bonte vliegenvanger 
gehoord. 
 
Henk Laarhoven op 26-4:  
Langs de beek achter ons huis zag 
ik de laatste weken enkele keren 
een paartje roodborsttapuit en een 
paartje patrijzen. Op de Bleeke hei-
de zag ik op 16-4, 20-4 en 25-4 
twee dwergmeeuwen. Tot nu toe 
heb ik van niemand anders verno-
men dat die ze gezien hadden. Ik 
zag ze telkens vroeg (rond negen 
uur). Ik vermoed dat ze kort daarna 
vertrekken om elders te gaan foera-
geren. Tot slot zit er op de schuur 
tegenover ons huis een zwarte rood-
staart, zong er bij ons in de tuin drie 
dagen achtereen een vuurgoudhaan-
tje en is de zomertortel ook weer 
terug.  
 

boommarter         Foto: Harold Makaske                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.makaske.nl Dwergmeeuw            Foto:Jos Eijsackers 
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vier. Een soort die het in de van 
omgeving van Hoogstraten-Meerle-
Meer gelukkig nog heel goed doet: 
Als je op dit moment 's ochtends of 
's avonds in het buitengebied een 
rondje fietst, hoor je ze vanuit me-
nige grote tuin en bosje zingen en 
de territoria liggen vaak dicht bijeen 
(tien meter of minder!). Zwarte 
roodstaart en patrijs zijn in deze re-
gio trouwens ook verheugend goed 
vertegenwoordigd. Nog wat varia 
uit Wortel Kolonie: minstens twee 
broedpaar geoorde fuut (helaas ie-
der met maar een waargenomen 
jong). De zomertortel lijkt het goed 
te doen (vier zangposten), koekoek 
idem (twee of drie exx), wielewaal 
valt (nog) tegen (een zangpost) en 
een koppel havik en een pleisteren-
de boomvalk bij het moeras. En ui-
teraard niet te vergeten de door 
Stijn Leestmans waargenomen wa-
terrallen en de gevlekte witsnuitli-
bel.  

Joost v.d. Ouweland op 20-5 en 
21-5:  
20-5: Ben net snel even naar 't 
Broek gefietst en heb mijn eerste 
kwartelkoning in bijna 55 jaar twee 
keer dertig seconden luidkeels ho-
ren roepen. 21-5: Vanavond op 
mijn maandagelijkse wandeling met 
Theo konden we, lopend op de 
Snijderseweg, ter hoogte van 't 
Broek de kwartelkoning duidelijk 
horen roepen, nog steeds in het zelf-
de weiland. Eigenlijk is dit toch iets 
heel bijzonders of ben ik nou de 
enige die voor wat betreft deze 
waarneming in een verhoogde staat 
van opwinding verkeert? 

 Henk Laarhoven op 23-5:  
Vanmorgen ( 23-5 ) om 9.30 uur op 
de Bleeke Heide een gestreepte 
strandloper, een witvleugelstern en 
zes zwarte sterns!!! Gisteravond in 
het Broek in hetzelfde hooilandje 
weer de volop roepende kwartelko-
ning. Daarnaast nog steenuil, nach-
tegaal, kwartel en spotvogel. Ge-
zien het biotoop en het feit dat de 
kwartelkoning er nu al zeker drie 
dagen zit, lijkt mij een mogelijk 
broedgeval niet uitgesloten. De 
kwartelkoning broedt erg laat maar 
heeft meestal wel twee nesten kort 
na elkaar. 
 
Ad Verhoeven op 23-5:  
Gezien in het Egelsbroek de zomer-
tortel en bij ons in de tuin is de 
spotvogel sinds een week terug. 
  
Ad Kuipers op 26-5:  
Deze middag op het boerenerf de 
nestkasten gecontroleerd met uit-
zonderlijk goede resultaten: vier 
jonge steenuiltjes, vijf jonge toren-
valken en zeven jonge kerkuilen. 
Alle jongen waren in uitstekende 
conditie en bijna allemaal in de 
startblokken om uit te vliegen. Wij 
wensen hen een goede vaart toe. De 
boerengroeten van Ad en Lia Kuij-
pers. 
 
Erik Rijnen op 27-5:  
De Castelreesche Hei ligt er nu 
prachtig bij: ruisend graan, bloeiend 
koolzaad. Iets voor de fotografen 
van Mark en Leij? Nog wat bijval 
uit (onverwachte?) hoek: Ik sprak 
afgelopen week met een oudere 
Belg die hier vroeger geboerd heeft 
en die was blij dat er weer ergens 
graan te zien was. Hij betreurde de 
ingrijpende ruilverkavelingen, het 
dichtgooien van de vennen, het 
massaal overschakelen op maïsteelt 
en het verdwijnen van geelgors, 
paapje etc.  
De onkruidrandjes bij leeuwerik-
veld zuid beginnen hun werk te 
doen: foeragerende patrijzen, zo-
mertortels, kwartel, fazant, boom-
leeuwerik, kneutjes en een familie 

roodborsttapuit. Ook minimaal drie 
hazen. Hopelijk wordt er straks 
'slordig' geoogst, zodat er veel 
voedsel op de velden aanwezig 
blijft. (Redactie: Mark en Leij heeft 
met Staatsbosbeheer afgesproken 
dat grote delen niet geoogst zullen 
worden voor de overwinterende vo-
gels. Daarom heeft SBB deze perce-
len ook in eigen beheer.) In de 
houtsingels langs de oost-west dreef 
veel struweelvogels: spotvogels, 
tuinfluiters, zwartkoppen, fitissen, 
heggenmussen etc. In de omgeving 
van de 'klauwiersloot' is nog altijd 
de geelgors aanwezig. 
 
In deze rubriek zijn de waarnemin-
gen tot en met 26 mei 2007 ver-
werkt.. 

 
 
 
 
 

Met dank aan allen die de 
moeite namen hun waar-
nemingen door te geven. 
Iedereen kan zijn waarne-
mingen, liefst via e-mail, 
doorgeven aan: 

schaerlaeckens@tiscali.nl  
 
 
 
 

     0161 492046  

 
 

SMS: 06 53515302 

Johan Schaerlaeckens  
Blokkenweide 18  
4861 BN Chaam 

leeuwerikveldjes         Foto: Wim Dumont 

gevlekte witsnuitlibel 
Foto: Johannes van Donge  
www.diginature.nl 
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reptielen) van de Hoogstratense 
Baan wordt opgeheven. In de vol-
gende nieuwsbrief gaan we verder 
in op dit project. 
 
Voortijdige inrichting van de 
cluster “Chaam-Zuid, Ulicoten- 
Noord” 
In de Landinrichting “Baarle-
Nassau” staat nu op stapel de voor-
tijdige inrichting van de cluster 
“Chaam-Zuid, Ulicoten-Noord”. 
Voortijdig is alles wat vóór de nota-
riële passering van het Plan van 
Toedeling wordt uitgevoerd. Ook 
hier worden belangrijke natuurdoe-
len nagestreefd zoals het graven van 
een nieuw, licht meanderend tracé 
van de Strijbeekse Beek tussen de 

Natuurontwikkeling deelgebied 
Castelré 
Aan het eind van dit jaar hopen de 
Landinrichtingscommissie “Baarle-
Nassau” en het waterschap Brabant-
se Delta Brabantse Delta te begin-
nen met de uitvoering van de na-
tuurontwikkelingsplannen in het 
deelgebied Castelré. Vanaf 1 april 
ligt de ontgrondingsvergunning ter 
visie zodat we op zijn vroegst 1 ok-
tober kunnen beginnen met de in-
richting. Mogelijk dat de Brabantse 
Delta, om tijd te winnen, wat eerder 
opstart met de aanbestedingsproce-
dure. Ruim 300 ha. natuurgebied in 
deze cluster is of komt onder beheer 
van Staatsbosbeheer. Er is overeen-
stemming over de inrichtingsplan-

nen. Momenteel vindt er een muni-
tieonderzoek plaats. Dit is een van 
de vele procedures die doorlopen 
moeten worden. 
 
Faunatunnels 
Als gevolg van de inrichting en het 
extensieve beheer zullen de Chaam-
sche Beken en ’t Merkske zeldzame 
zoogdiersoorten aantrekken als we-
zel, bunzing, hermelijn, steenmarter 
en, op termijn, de das. Als Recon-
structieproject is nu voor het deel-
gebied Castelré een plan uitgewerkt 
om de Hoogstratense Baan uit te 
rasteren en te voorzien van fauna-
tunnels zodat de barrièrewerking 
(en daarmee de kans op doodrijden 
van kleine zoogdieren, amfibieën en 

Landinrichting en Reconstructie maken 
werk met werk 
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Ulicotenseweg en wat wij in de 
volksmond “Leuris boske” noemen. 
Verder worden er vennen in hun 
oude glorie hersteld zoals het Non-
nenven en Diepven, het Groot Ver-
goor, het Dennengoorven en het 
Poetjesven. In de zuidelijke Bleeke 
Heide zullen plas/dras zones ge-
maakt worden van bestaande grep-
pels, richting Strijbeekse Beek. In 
de westhoek ven de Bleeke Heide 
wordt tegen “Leuris boske” een 
rietmoeras van 4 ha gecreëerd dat 
tevens een filterende en bergende 
werking zal hebben voor het water 
ven de Strijbeekse Beek. Het nieu-
we riet- en lisdoddenmoeras zal on-
getwijfeld  weer nieuwe vogelsoor-
ten aantrekken. Ook over de overi-
ge inrichtingsplannen is overeen-
stemming. We proberen de agrari-
sche en de natuurinrichting samen 
op te laten trekken zodat we werk 
met werk kunnen maken. Betreft 
bijvoorbeeld het afzetten van grond. 
Meestal loopt de agrarische inrich-
ting voorop omdat het vergunnin-
gentraject voor natuurontwikkeling 
meer tijd in beslag neemt. 

Het waterschap heeft zich bereid 
verklaard om vanaf nu de kar te 
trekken, wat neer komt op het ma-
ken van een definitief inrichtings-
plan (samen met de betrokken orga-
nisaties) én het uitvoeren van dat 
plan 
  
Nieuw fietspad 
Als Reconstructieproject zal er in 
het cluster “Chaam-zuid” ook een 
nieuw fietspad aangelegd worden 
tussen de Baarleseweg en de Oude 
Bredase Baan. Vanwege de kwets-
baarheid van het landschap zal het 
fietspad sober worden uitgevoerd. 
Het fietspad komt voor een deel ten 
noorden en voor een deel ten zuiden 
van de Strijbeekse Beek te liggen 
met overal zicht op het beekdal. Dit 
project is mogelijk dankzij de sa-
menwerking tussen de Landinrich-
tingscommissie, de gemeente Alp-
hen-Chaam en de Reconstructie-
commissie (lees “provincie”). 
 
Nieuwe houtwallen 
In ’t Broek zullen in een volgende 
plantuitwerking een aantal nieuwe 
houtwallen aangelegd worden. 

Ook zullen enkele weilanden wor-
den afgegraven om verschraling te 
bewerkstelligen. Tevens worden 
enkele plasdras gebiedjes versterkt. 

 
Project ‘t Zand 
Mark en Leij heeft (samen met een 
aantal andere partijen) ingestemd 
met een op te stellen procedure die 
Camping t Zand in Alphen de mo-
gelijkheid biedt om beperkt uit te 
breiden. Hiervoor in de plaats zal ± 
25 ha extra Ecologische Hoofd-
structuur in het Zwart Laag in 
Chaam gerealiseerd worden. Ten 
zuiden van het Prinsenbos 
(Staatsbossen) komt dan rond de 
Valkenburgse Loop een aaneenge-
sloten reservaat van ongeveer 70 ha 
te liggen. In het Zwart Laag is er 
sprake van kwel. We willen hier 
een natte zone als leefgebied voor 
met name amfibieën creëren, in het 
bijzonder de boomkikker. Wij zijn 
van mening dat de natuurwinst die 
we hiermee behalen deze stap recht-
vaardigt. 
 

Johan Schaeerlaeckens 
Will Woestenberg 

bunzing 
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haas samen in het weiland. Zoals 
jonge honden samen kunnen sjou-
wen, zo ravotten de drie dieren in 
het veld. Mei of juni was het. Het 
begin van die zinderende zomer 
waar maar geen eind aan leek te ko-
men. Tot augustus alle hitte weg-
spoelde.  
 
Mei is het weer, nu ik dit schrijf. De 
eerste warmte, de eerste ‘zomer’ 
van april lijkt samen met de oran-
jetipjes verdwenen. De koekoek 
trekt zich van de huidige regentijd 
gelukkig niets aan. Het gras in het 
weiland achter mij staat zo hoog dat 
een haas er niet meer te zien is. 
Maar nog bijna iedere avond ver-
schijnen boven de wuivende plui-
men vier oren van die twee reeën 
die door het begroeide veld huppe-
len.  
Aanvankelijk wist ik niet zo goed 
waarom ik nu precies als redactielid 
van de Mark & Leij nieuwsbrief 
gevraagd werd. Om mijn kennis 
van natuurzaken kan het niet ge-
weest zijn. Maar nu ik dit schrijf - 
terwijl een grote bonte specht op 
nog geen drie meter afstand van mij 
vandaan aan een van de afgelopen 
winter (da’s dus al minstens drie 
jaar geleden) overgebleven zaadbal 
pikt – dringt het tot me door. Het 
gaat om dit hier om mij heen. Niet 
iedereen kan immers zich zo geluk-
kig prijzen iedere ochtend midden 
in de natuur wakker te mogen wor-
den. Met muizen die in je auto wo-
nen en een vos die lekkere kippetjes 
steelt. Met vogelpoep op de wappe-
rende was en vliegen in je koffie. 
Met een wezel onder het bed van je 
logeerbus. En met een verstopte 
neus van dat prachtig in bloei staan-
de weiland als achtertuin.  
Je moet er wat voor over hebben.  
 

Karin Sommen 
Foto: Marianne Dumont 

span er. Luister er. Slaap er. Laten 
we er niet omheen draaien: ik woon 
er... 
 
Als ik de afwas doe, zie ik een bui-
zerd vliegen. Nou doe ik de afwas 
niet al te vaak. Maar die buizerd - 
en zijn/haar vermoedelijke vriend
(in) - is er ook als ik de deur open-
doe. Als ik bieslook pluk. De hon-
den buiten laat. De kippen eten 
geef. Als ik de ramen openzet. 
 
Zo zijn er de laatste tijd ook steeds 
twee reetjes. Ik verbeeld me dat het 
broer en zus zijn. Pas één jaar oud. 
Vorig jaar namelijk, heb ik eens een 
moederree met twee jongen door 
het weiland achter mijn huisje zien 
hollen. Opeens kwam er een haas 
langs. Moeder ree ging bij de bos-
rand staan en haar twee jongen 
stopten nieuwsgierig voor de haas. 
Ook de haas stond even stil. Wat 
toen volgde, zal ik mijn leven niet 
vergeten. Zeker tien minuten lang 
(al duurde het voor mijn gevoel wel 
uren) speelden de twee reeën en de 

T ja..., en dan word je dus ge-
vraagd voor de redactie van 

de nieuwsbrief van Mark & Leij... 
“Wat dat zoal inhoudt..?”, probeer 
je voorzichtig. Maar voor je het 
weet, zit je al achter d’n toog bij 
Vic, alwaar de toch al bijzonder 
serieuze (...) redactievergadering 
met het verstrijken van de tijd al-
leen nog maar diepzinniger en filo-
sofischer lijkt te worden. “Kijk, 
daar kunnen we wel wat mee”, 
denk je nog wanneer de meest uit-
eenlopende wereldproblemen – van 
het rijden in oude auto’s, al dan 
niet met vlammen versierd, tot 
waarom die ontsnapte kanarie hier 
achter in het grasland de omgeving 
niet tot Canarisch Weiland 
maakt – de revue passeren. Belle 
Vue passeren. Of liever gezegd, er 
blijven hangen. Tot ik om een uur 
of vier in de ochtend de zogenaam-
de ballotagecommissie overtuigd 
lijk te hebben van mijn serieuze 
bedoelingen met de Nieuwsbrief 
van Mark & Leij als onderdeel van 
De Zin Van Het Bestaan In Het 
Algemeen En De Natuur Dan Na-
tuurlijk In Het Bijzonder... 
 
“Een stukje”, wordt er de volgende 
dag aan me gevraagd. Of ik een 
stukje wil schrijven voor de nieuws-
brief. Ja, dan kan je wel leuk lopen 
meekletsen, -drinken en -denken 
over de vereniging, maar als redac-
tielid worden er kennelijk concrete 
zaken van je verwacht. Stukjes bij-
voorbeeld. Een stukje over... na-
tuur?! (The Day After ben ik op-
eens een stuk minder ad rem). 
“Natuurlijk.”  
 
Natuurlijk...  
Een lichte paniekaanval lijkt zich 
van me meester te maken. Ik kijk 
om me heen. Ik zit er middenin. 
Niet in de paniek gelukkig. Wel in 
de natuur. Ik lees er. Schrijf er. Ont-

Van de redactie  
(naja, berichtje van een nieuw redactielid dan toch...) 

Karin Sommen 
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Bij de foto: 
Tijdens de feestelijke aftrap van Wonderweb 
en de Ontwerpwedstrijd op woensdag 18 
april, knutselen leerlingen van basisschool ´t 
Hout in Helmond nestruimte voor insecten in 
elkaar. Als voorbeeld hoe je biodiversiteit in 
je leefomgeving kunt vergroten. 

en de opgedane kennis van Won-
derWeb toe te passen. De Brabantse 
Milieufederatie beoordeelt de inge-
zonden plannen en gaat zich in-
spannen om het winnende ontwerp 
ook daadwerkelijk uitgevoerd te 
krijgen.  
 
De Provincie Noord-Brabant onder-
steunt WonderWeb. Zij zet zich al 
enkele jaren in voor biodiversiteit 
en via het IVN Consulentschap en 
de Brabantse Milieufederatie be-
reikt zij ook leerlingen van basis-
scholen. In het onlangs verschenen 
Bestuursakkoord van de Provincie 
Noord-Brabant heeft het nieuwe 
bestuurscollege aangekondigd, dat 
zij wil blijven inzetten op het be-
vorderen van biodiversiteit. 
 

Brabantse Milieufederatie 
 

W onderWeb is een lespro-
gramma dat kinderen van 

basisscholen in Brabant inzicht 
geeft in biodiversiteit. Het IVN-
Consulentschap verzorgt dit les-
programma en de Brabantse Mili-
eufederatie heeft er een ontwerp-
wedstrijd biodiversiteit over uitge-
schreven. 
 
Het project WonderWeb is een leuk 
lesprogramma over biodiversiteit 
(de planten en dieren) in de school-
omgeving voor de groepen 5 en 6 
van het basisonderwijs. Basisscho-
len kunnen het lesprogramma Won-
derWeb aanvragen via het NME 
centrum in hun buurt of op www.
wonderweb.nl.  
Leerlingen die het programma heb-
ben doorlopen, kunnen vervolgens 
meedoen aan de ontwerpwedstrijd. 
In de ontwerpwedstrijd worden de 
basisschoolleerlingen uitgenodigd 
om een plan te maken om de biodi-
versiteit in hun leefomgeving, de 
omgeving van de school, de woon-
wijk of de woonplaats, te vergroten 

Scholen kunnen meedoen aan 
WonderWeb  

en ontwerpwedstrijd 

 

E en brede coalitie van Bra-
bantse belangenorganisaties 

die actief zijn in het landelijk ge-
bied van Brabant roept de Bra-
bantse politiek op om in de komen-
de bestuursperiode het landelijk 
gebied een kwaliteitsimpuls te ge-
ven. Zij hebben hun oproep toege-
licht  in een manifest, dat zij op 17 
april hebben aangeboden aan de 
heer Paul Rüpp, die naar verwach-
ting Gedeputeerde van ruimtelijke 
ontwikkelingen wordt in het nieu-
we bestuurscollege van Noord-
Brabant.   
 
De Brabantse landschapskwalitei-
ten worden alom geroemd. Het is in 
Brabant fijn wonen, werken en le-
ven. Het betekent ook dat er een 
goed investeringsklimaat is. Uit on-
derzoeken blijkt dat de burgers de 
kwaliteit van het landschap belang-
rijk vinden, en ook dat ze ruimte 
zien in het buitengebied voor 
(agrarische) ondernemers. Maar de 
verstedelijking in Brabant neemt 
veel ruimte in beslag en in het bui-
tengebied is een grote dynamiek 
gaande, die gevolgen heeft voor de 
kwaliteit van het landschap. Daar-
om vragen de belangenorganisaties, 
waaronder de waterschappen, de 
natuurterreinbeheerders, Brabants 
Particulier Grondbezit, de ZLTO, 
de Brabants-Zeeuwse Werkgevers-
vereniging en de Brabantse Milieu-
federatie, de politici om zuinig te 
zijn op ruimte en te zorgen voor een 
kwaliteitsverbetering van het land-
schap.  

Manifest aange-
boden aan  

Gedeputeerde 
Rüpp 

Brede coalitie vraagt om 
een kwaliteitsimpuls voor 

het landelijk gebied 
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manieren uw mening laten horen. 
Bijvoorbeeld in onze algemene le-
denvergaderingen, klankbordgroe-
pen of ledenpanels. Uw mening is 
zeer welkom.  
Speciale voordelen voor leden 
Onze leden krijgen exclusieve aan-
biedingen en kortingen. Zulke voor-
delen kunnen gelden voor Rabo-
bank producten, maar ook voor an-
dere zaken. U vindt aanbiedingen in 
onze maandelijkse krantenpagina 
RaboRondom in Weekblad Gilze-
Rijen of op www.rabobank.nl/
leden. U kunt hierbij denken aan 
korting voor lokale evenementen 
als de Aangespannen Dagen Gilze 
of de Acht van Chaam.  Maar ook 
korting op merkartikelen, pretpar-
ken of reizen. Deze speciale leden-
voordelen worden steeds vernieuwd 
en uitgebreid.  
 
SCoop; het magazine voor leden 
van Rabobank De Zuidelijke Ba-
ronie 
Een kleurrijk en informatief maga-
zine, boordevol interessant nieuws 
uit uw omgeving en exclusieve aan-
biedingen voor leden. U krijgt het 
gratis thuis gestuurd als u lid wordt. 
 
Wilt u ook lid worden? 
 
Stuur dan een e-mail naar in-
fo@dezuidelijkebaronie.rabobank.
nl t.a.v. Hans Leussink en vraag om 
een aanmeldingsformulier, vul dat 
in en geef het af op ons kantoor in 
Gilze (Bisschop de Vetplein 10, 
5126 CA Gilze ) t.a.v Hans Leus-
sink, of kijk op www.rabobank.nl/
leden.  Ook voor vragen over dit 
artikel kunt u bij Hans Leus-
sink terecht via 013-5074027. 
 

Hans Leussink 
Rayonmanager Rabobank 

De Zuidelijke Baronie 

Leden hebben een streepje voor 
Als u lid wordt geeft u blijk van uw 
betrokkenheid bij uw bank. Dat is 
ons veel waard. Daarom bieden we 
onze leden een aantal interessante 
en exclusieve voordelen. Het lid-
maatschap is helemaal gratis en u 
bepaalt zelf hoe actief u als lid wilt 
zijn.  
Alle leden kunnen profiteren van de 
voordelen.  
 
Samen staan we sterker 
Onze leden maken de Rabobank tot 
een van de allersterkste banken ter 
wereld. Met ruim zeven miljoen 
klanten is de Rabobank de grootste 
financiële instelling. Maar liefst een 
op de twee huishoudens bankiert bij 
ons. Daarnaast lopen we voorop 
met vernieuwende producten en 
diensten. Denk hierbij aan Rabo-
bank Mobiel. Daarbij speelt betrok-
kenheid van onze leden een belang-
rijke rol. Dankzij hen zijn we de 
bank die we graag willen zijn: een 
echte bank van en voor onze men-
sen. 

Betrokken bij de samenleving 
Omdat wij betrokken zijn, onder-
steunen we initiatieven die een bij-
drage leveren aan een positieve ont-
wikkeling van mensen en hun om-
geving. Daarom ondersteunen wij 
ook de Natuurvereninging Mark en 
Leij. Als lid beslist u mee over de 
manier waarop de Rabobank De 
Zuidelijke Baronie allerlei projecten 
in uw directe omgeving onder-
steunt. 
 
Uw stem is belangrijk 
Als lid kunt op veel verschillende 

R abobank De Zuidelijke Baro-
nie is al jaren een trouwe en 

grote sponsor van Natuurvereni-
ging Mark en Leij. Een goed geor-
ganiseerde vereniging die wij 
graag trouw blijven.  
Zoals u wellicht weet is de Rabo-
bank De Zuidelijke Baronie ook 
een vereniging en wel een coöpe-
ratieve vereniging. En deze vereni-
ging heeft al 15.000 leden. Toch 
zouden we ondanks dit grote aan-
tal leden graag zien dat er nog 
meer klanten van onze bank ook 
lid zouden worden van onze vere-
niging vandaar deze oproep. On-
der het motto betrokkenheid voor 
betrokkenheid.  
De Rabobank De Zuidelijke Baro-
nie is betrokken bij uw vereniging, 
wilt u betrokken zijn bij onze vere-
niging?  
 
Waarom zou u lid worden? 
 
De klant centraal 
Een bank van mensen voor mensen. 
Dat zeggen we niet zomaar. Het be-
wijs ligt in onze historie. Een coö-
peratieve bank, opgericht omstreeks 
1900 door een aantal ondernemende 
mensen, die wilden werken aan hun 
eigen toekomst en die van hun om-
geving. Daarom draait alles bij ons 
om de klant, al 100 jaar lang. 
 
Uniek een bank met leden 
De Rabobank is de enige bank in 
Nederland waar klanten gratis lid 
kunnen worden. Onze leden denken 
en praten mee over onze koers en 
toekomst. Ze laten ons weten hoe 
we er voor kunnen zorgen dat zij de 
service krijgen die ze willen. Door 
hun invloed en zeggenschap geven 
onze leden vorm aan hun financiële 
dienstverlener. Bij de Rabobank De 
Zuidelijke Baronie staat de klant 
dus echt centraal. 

Wordt u ook lid van  
Rabobank De Zuidelijke Baronie? 

...Daarom ondersteunen wij 
ook de Natuurvereninging 

Mark en Leij... 
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Vertrek Bellevue vanaf 09.30 uur 
Kosten Leden: gratis 

Niet-leden: € 5,00 (te voldoen bij vertrek) 

 
 
 

Aanmelding1)  vóór 21 juni opsturen naar:  
Blokkenweide 18, 4861 BN Chaam 
Baarleseweg 50, 5131 BD Alphen 

Per e-mail: wimdumont@kpnplanet.nl 
 
 
 
         1) Naam en aantal deelnemers 

““LandLand  vanvan    
Mark & Aa”Mark & Aa” 

Zondag 24 juni  
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planten zich voort en gaan weer ten 
onder. Paren en sterven: het korte, 
maar wellustige leven van de een-
dagsvlieg. 
(bron: National Geographic) 
 
 
Uit betrouwbare bron is vernomen 
dat er roepende lynxen dit voorjaar 
zouden zijn waargenomen in het 
Bovenste Bos bij Epen en bij Teu-
ven. Verder zouden door het INBO 
(Instituur voor Bos en Natuuronder-
zoek) opengereten schapen in de 
Voerstreek na sectie zijn toege-
schreven aan de lynx en er zouden 
jongen zijn gezien in de Voerstreek. 

 
In tegenstelling tot wat tot nu toe 
werd gedacht, zitten er wel 20.000 
soorten bacteriën in een liter zeewa-
ter. Dat betekent dat elke slok die 
een mens zou nemen, ruim duizend 
soorten bacterien bevat. Dat blijkt 
uit onderzoek van het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onder-
zoek der Zee (NIOZ) en het Marine 
Biological Laboratory (MBL) in 
Woods Hole, Verenigde Staten.  
(www.nu.nl) 
 
 
Nederland moet ophouden het 
braafste jongetje van Europa zijn. 
Naleving van wetten om de natuur 
te beschermen kan eenvoudiger en 

H et verhaal achter de bom-
bardeerkever, die ook in 

Nederland voorkomt, is nog gekker 
dan zijn naam. Als hij gestoord 
wordt, komen er flitsen en rook-
wolkjes uit zijn achterlijf. Je ruikt 
zelfs de geur van kruit. In het ach-
terlijf zitten een heuse explosieka-
mer, waarin het dier stoffen bijeen 
kan brengen die heftig met elkaar 
reageren. De bombardeerkever ge-
bruikt zijn wapen trouwens niet bij 
de aanval op de insecten die hij 
verslindt, maar alleen als afweer-
geschut. 
(Bron: Panda) 

 
Nederland kent geen diersoorten 
die uitsluitend in Nederland voor-
komen; wel twee ondersoorten. Het 
betreft arenicola (noordse woel-
muis). Komt voor in riet- en ruigte-
vegetaties, zoals de Biesbosch. 
De andere is de ondersoort batavus 
van de grote vuurvlinder. Die ver-
toeft het liefst in de uitgestrekte 
laagveenmoerassen als de Overijs-
selse Weerribben. 
(Quest) 
 
 
De totale hoeveelheid water op 
aarde wordt geschat op 1360 mil-
joen kubieke meter. Het meeste 
daarvan is zout en slechts een klein 
gedeelte is zoet en drinkbaar water. 
Een overzichtje: 
Zout water: 96,5 % 
Zoet water: 70% opgeslagen in 
gletsjers, permafrost, eeuwige 
sneeuw. 30% in grondwater, 0,25 % 
in meren en rivieren, 0,1 % in mod-

der, wetlands en bio-organismen en 
0.04 % in waterdamp 
(Quest) 
 
 
Verwachte levensduur. 
Top 5 langlevers: 

1.  Andorra (83,5 jaar) 
2.  Macau (China) (82.03 jaar) 
3.  San Marino (81,53 jaar) 
4.  Singapore (81,53 jaar) 
5.  Hong Kong (81,39 jaar) 

Nederland komt op de 30e plaats 
met 78,68 jaar 
(http://tinyurl.com/5rkqj)\ 
 
 
Inde Sahara zijn tot nu toe meer 
mensen verdronken dan uitge-
droogd. 
In de woestijn regent het haast 
nooit, maar als het regent dan re-
gent het zeer hevig. Dan storten 
zich enorme hoeveelheden water in 
dalen, waarvan men niet verwachtte 
dat er ooit water kon stromen, op 
nietsvermoedende mensen die zich 
daar net bevinden. Deze verzwelgen 
iedereen die geen tijd meer heeft 
om te vluchten.  
Zo zijn er op deze manier in één 
weekend in 1995 meer dan 300 va-
kantiegangers omgekomen in de 
Sahara.  
(http://www.wistudat.net) 
 
 
Walvissengebrom dient niet alleen 
voor onderlinge communicatie. Met 
de echo van het geluid “ziet” het 
dier in het donker zijn omgeving. 
(Quest) 
 
 
Van het late voorjaar tot de vroege 
zomer ontvouwt zich op de Tisza-
rivier in Hongarije een spectaculair 
natuurverschijnsel. Miljoenen lang-
staartige eendagsvliegen of haften 
vliegen in een tijdsbestek van een 
paar uur in enorme zwermen op, 

Uitgelicht 

lynx 
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met veel minder bureaucratische 
rompslomp en regels. 
(www.nu.nl) 
 
 
Voor 2010 komen er in Kenia 
(Oost-Afrika) meer dan honderd 
zwarte neushoorns bij. Deze toena-
me is te danken aan het succesvolle 
beschermings- en managementsplan 
van WWF en de Keniaanse Wildlife 
Service. 
(Bron:www.wnf.nl/zwarteneushoorn) 
 
 
Een haai zal nooit op een gezond 
dier jagen. Zonde van zijn energie. 
Daar moet hij zuinig op zijn. Haai-
en moeten constant in beweging 
blijven, omdat ze geen zwemblaas 
hebben. Die zorgt er bij andere vis-
sen voor dat blijven drijven. Zodra 
de haar geen vin verroert, zinkt hij 
als een baksteen. 
Bron:www.wetenweek.nl) 
 
 
Als je stelt dat een fietser en zijn 
fiets samen een assa hebben van 
100 kilogram, verbruikt hij zo’n 
60.000 joule per kilometer, zegt na-
tuurkundeprofessor Jo Hermans. In 

vet uitgedrukt is dat ongeveer 1,5 
gram, in benzine circa 2 milliliter. 
Oftewel, op één liter benzine zou je 
500 kilometer kunnen fietsen. Dat 
doet geen verbrandingsmotor je na. 
(Bron: www.kennislink.nl) 

 
 
Omdat dolfijnen om de zoveel mi-
nuten naar de oppervlakte moeten 
zwemmen om adem te halen, moe-
ten ze eigenlijk altijd wakker zijn. 
Ze hebben daarom geleerd om met 
één hersenhelft te slapen, waarbij 
ook maar één oog dicht is. Als de 
linkerhersenhelft slaapt, heeft de 
dolfijn zijn rechteroog dicht en an-
dersom 
(Bron: KIJK) 
 
 
Bij de bestrijding van muskus- en 
beverratten is het onvermijdelijk dat 
"bijvangsten" worden gedaan. Door 
voortdurend de vangmiddelen en 
vangstrategie te verbeteren wordt 
het aantal dieren dat hierbij de dood 
vindt zo veel mogelijk beperkt. Bij 
de vangst van beverratten wordt 
vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt 
van levend vangende kooien en 
worden bijvangsten vrijgelaten, met 
uitzondering van bruine ratten. In 
onderstaande tabel zijn de bijvang-
sten in 2005 vermeld voor zover 
deze niet levend zijn vrijgelaten. 
Bij de zoogdieren zien we een ster-
ke stijging van 525 naar 1282. Dit 
wordt veroorzaakt door meer vang-
sten van bruine rat en woelrat (van 
486 naar 1.247) in levend vangende 

kooien. Bij de vogels zien we een 
daling van 95 naar 73. Waterhoen 
en Wilde eend zijn de overheersen-
de soorten. Bij de vissen zien we 
net als in 2004 een laag aantal door 
het gebruik van aangepaste vang-
middelen. 
(Bron: Uit het rapport: muskusrat-
tenbestrijding Jaarverslag 2005; 
een gezamenlijke uitgave van Wa-
terschap Peel en Maasvallei en Wa-
terschap Roer en Overmaas) 

 
 
Vooruitgang heeft zijn prijs. Inmid-
dels lijden zestig miljoen Chinezen 
aan overgewicht, doordat ze hun 
dieet van granen en groenten inge-
ruild hebben voor junkfood, zo 
maakte een Chinees voedingsbu-
reau onlangs bekend. Ondertussen 
zijn 24 miljoen inwoners van het 
land ondervoed. 
(Bron: KIJK) 
 

 
 

voor u samengesteld door 
Guus Degenaar 

Zoogdier Aantal Vogel Aantal Vis Aantal Overig Aantal 
Bruine rat 1.225 Waterhoen 25 Snoek 3 Wolhandkrab 2 
Woelrat 22 Wilde eend 27 Voorn 4 Rivierkreeft 3 
Bunzing 13 Zwarte Kraai 1 Zeelt 1 Geelwang 1 
Nerts 21 Merel 1 Aal 8 Schildpad 1 
Steenmarter 1 Aalscholver 7 Karper 2   
  Dodaars 8 Baars 1   
  Grote Zaagbek 1 Zonnebaars 1   
  Grauwe Gans 1     
  Kuifeend 1     
Totaal 1.282  73  20  7 

muskusrat 
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sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

0161 491215 

24 

 
 

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 

gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erf-
goed. 

 
• 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:               Jacques Valkenaars, Ulvenhout AC 
penningmeester:    Wil Degenaar, Chaam 
secretariaat:           Postbus 24, 4860 AA, Chaam 
                                 Valkenburgseweg 8,  
                                 4858 RD Ulvenhout AC 
                                 tel. 076 5613348 

 
 
 
 
 

 

Bankrekening 10.46.68.296, Rabobank Chaam, ten name 
van Natuurvereniging Mark en Leij. 
 
 
 
 
 
 
 

Website             : www.markenleij.nl  
Email                : info@markenleij.nl  

COLOFON 
De "Mark & Leij Nieuwsbrief" is het verenigingsblad van de natuur-
vereniging Mark en Leij en verschijnt 4 maal per jaar. 
Overname van artikelen is enkel toegestaan na toestemming van de 
redactie. 
 
 

Extra editie 
oplage:                    450 exemplaren  
redactie:                 Johan Schaerlaeckens, Guus Degenaar,             
                                Joost van den Ouweland, John van Raak, Karin 
                                Sommen 
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en layout:               Wim Dumont (wimdumont@kpnplanet.nl) 
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