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N

atuurvereniging Mark en Leij, waterschap Brabantse Delta (B.D.), de
Landinrichtingscommissie “Baarle-Nassau” en de Dienst Landelijk
Gebied (DLG) verzorgden op vrijdagavond 19 oktober in Bellevue in Chaam
een bijzondere avond over de realisering van een aantal natuurprojecten in
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) binnen de Landinrichting BaarleNassau, Chaam en Ulicoten. De zaal zat propvol met belangstellenden. Zoals altijd had gastheer Victor een vooruitziende blik gehad want er hoefden
slechts enkele stoelen bijgezet te worden.
De organiserende partijen zijn blij met deze alsmaar toenemende belangstelling voor de ontwikkeling van natuur en landschap binnen het werkgebied
van Mark en Leij. Tijdens deze avond werd duidelijk dat het buitengebied
van Baarle-Nassau, Chaam en Ulicoten de komende jaren een grondige metamorfose zal ondergaan.
Toedeling natuur en Landschap
De voorzitter van de L.I.C., de heer Jan Hendrikx, burgemeester van BaarleNassau, verwelkomde alle aanwezigen namens de hierboven genoemde partijen. Hij gaf aan dat er nu een plan voor ligt dat door eendrachtige samenwerking tot stand is gekomen en dat recht doet aan de belangen van alle partijen
De werken in het dal van het Merkske zijn in volle
gang. Op de foto wordt een oude meander in zijn
oude glorie hersteld.

Winter

Winterkoninkje

Natuuragenda
december
2, zo 9.30
7, vr 20.00

9, zo 9.30
16, zo 9.30
januari
6, zo 9.30
11, vr 20.00
13, zo 9.30
20, zo 9.30
26, za 9.00
februari
3, zo 9.30
10, zo 9.30
17, zo 9.30
23, za 9.00
maart
2, zo 9.30
9, zo 9.30
16, zo 9.30
april
6, zo 9.30
13, zo 9.30
20, zo 9.30

Wandelen Chaam
Lezing door Marc Brosens en
Jan Vermeulen
“Reis naar de Pantanal en het
Amazone-regenwoud”
Wandelen Baarle
Vissen op zondag
Wandelen Chaam
Nieuwjaarsbijeenkomst met
traditioneel de quiz
Wandelen Baarle
Vissen op zondag
Werkdag natuur
Wandelen Chaam
Wandelen Baarle
Vissen op zondag
Werkdag natuur
Wandelen Chaam
Wandelen Baarle
Vissen op zondag
Wandelen Chaam
Wandelen Baarle
Vissen op zondag

Vissen op Zondag vertrek vanaf het Marktplein te Chaam.
Wandelen Baarle vertrek vanaf de Loswal te Baarle-Nassau
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in het gebied. Vervolgens gaf hij
het woord aan de heer Aad Groenewegen van DLG, secretaris van de
Landinrichtingscommissie (L.I.C.).
Aad ging in op de planning van de
verschillende procedures: De bezwarenbehandeling is onlangs door
de Rechter-commissaris afgerond.
De bezwaren die nog niet zijn opgelost, worden in februari 2008 door
de rechtbank behandeld. Daarna
passeert het Plan van Toedeling
(wie krijgt welke gronden) bij de
notaris. Het Plan van Toedeling is
dan officieel vastgesteld waarmee
de L.I.C. zijn belangrijkste doelstellingen verwezenlijkt heeft:
1. Binnen de geldende randvoorwaarden een zo optimaal mogelijke ligging en verkaveling van
de landbouwgronden.
2. Het realiseren en inrichten van de
E.H.S. In totaal werden/worden
1090 ha landbouwgronden vrijgemaakt voor natuur en landschap.
Hiermee is meer dan 90 % van de
EHS-doelstelling gerealiseerd.
Dit is een uitzonderlijk hoog percentage. Van deze gerealiseerde
reservaatsgronden gaan 874 ha
naar Staatsbosbeheer: Betreft
vooral ’t Merkske, Srijbeekse
Beek/Bleeke Heide en het Zwart
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Laag. 182 ha gaan naar Natuurmonumenten: Betreft vooral ’t
Broek, de reservaatsgronden tegen de Strijbeekse Heide, het
Katteven en de ecologische verbindingszones rond de Chaamse
Beken. 34 ha gaan naar de waterschappen. Het betreft gronden
met een specifieke waterdoelstelling. Samen met Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, DLG en
Mark en Leij werden onder regie
van de Brabantse Delta inrichtings- en beheerplannen voor deze gebieden gemaakt. Deze plannen passen binnen de Reconstructiedoelstellingen en de provinciale natuurdoeltypes.
Herstel oude vennen, behoud
zandwegen
Aad: “Met het cultuurhistorisch onderzoek van Dr. Leenders als basis,
liggen er ook concrete plannen om
over te gaan tot herstel van een aantal historische vennen. De belangrijkste zijn het Katteven (westelijk
van de weg Chaam-Gilze), het
Groot Vergoor (Ulicootsche Heide),
het Dennengoorven (noordelijk van
de weg Chaam – Baarle-Nassau),
het Diepven (zuidelijk van de
Bleeke Heide), het Flaasven
(noordelijk van camping de Flaas-

bloem) en enkele vennen op de
Castelreesche Heide. Een groot aantal zandwegen, vooral gelegen in
het buitengebied van BaarleNassau, zullen om hun grote cultuurhistorische waarde gehandhaafd
(en beschermd) blijven”.

van deze Landinrichting al meerdere projecten gerealiseerd. We noemen het poelenproject, het vrijmaken en inrichten van ’t Broek, de
Bleeke Heide, de bovenloop van ‘t
Merkske en het Eendegoorven. Dit
najaar (oktober) is begonnen met de
natuurontwikkeling van deelgebied
Castelré. In het najaar van 2008
wordt begonnen met het natuurontwikkelingsproject “Ulicoten-Noord,
Chaam-Zuid.” Dit betreft vooral de
inrichting van de Strijbeekse Beek,
de zuidelijke Bleeke Heide en de
robuuste ecologische verbindingszone richting Merkske: De aanleg
van het Diepven, Nonnenven-West
en het herstel van het Poetjesven.
We hopen hetzelfde najaar ook te
beginnen met de inrichting van
Chaamsche Beken I (Zwart Laag, ’t
Broek, de reservaatsgronden tegen
de Strijbeekse Heide en de ecologische verbindingszone ten zuiden
van Chaam tegen de Roode Beek).
Tenslotte volgen in het najaar van
2009 alle overige natuurprojecten,
waaronder de Chaamsche Beken II,
de Bremer en het oostelijk gedeelte
van het dal van ’t Merkske.

Planning
In het verleden werden in het kader

Presentatie Brabantse Delta
Aad Groenewegen gaf hierna het

...Een groot aantal zandwegen, vooral gelegen in het
buitengebied van BaarleNassau, zullen om hun grote
cultuurhistorische waarde
gehandhaafd (en beschermd)
blijven...

Marcel Waijers,
projectleider "Chaamsche Beken"
van waterschap Brabantse Delta.

Aad Groenewegen van de Dienst
Landelijk gebied, secretaris van de
Landinrichtingscommissie "BaarleNassau".
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woord over aan Marcel Waijers,
projectleider van waterschap Brabantse Delta. De L.I.C. heeft het
waterschap verzocht als opdrachtgever op te treden. Het waterschap
regelt, behalve het financieringstraject (waaronder de subsidieaanvraag), ook de planvorming. Marcel
en zijn medewerkers hebben verder
de projectgroepen aangestuurd die

In deze projectgroepen hebben
zitting: Natuurvereniging Mark
en Leij, de Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeentes
Alphen-Chaam en BaarleNassau, de provincie NoordBrabant en de Landinrichtingscommissie “Baarle-Nassau.”
meedachten over de plannen zoals
die nu gepresenteerd werden. In deze projectgroepen hebben zitting:
Natuurvereniging Mark en Leij, de
Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeentes Alphen-Chaam en BaarleNassau, de provincie NoordBrabant en de Landinrichtingscom-

missie “Baarle-Nassau.” Marcel
roemde de samenwerking tussen de
verschillende partijen waardoor
men tot deze resultaten is kunnen
komen. Hij ging in op het langdurige traject van de vergunningenaanvragen en alle onderzoeken die verricht moesten worden. Tenslotte gaf
Marcel per deelgebied uitleg over
alle inrichtingsmaatregelen. Aan de
orde kwamen onder andere het
Zwart Laag (hermeandering beek,
aanleggen van boomkikker basisbiotoop, aanleg poelen); het Broek
(nieuw profiel van de Laag Heiveldse Beek vanaf Dassemus tot het
zgn “darmstelsel”, afgraven humusrijke bovenlaag in het beekdal;
Strijbeekse Heide (herstel van een
historisch ven, afgraven humusrijke
bovenlaag, bevordering vernatting);
gemeentegrond zuidzijde Chaam
(nieuw tracé/profiel Roode Beek,
aanleg poel, creëren plas/dras);
Staartenweg en omgeving (nieuw
tracé/profiel Roode Beek, aanleg
houtwallen en poel); herstel Dennengoorven; Strijbeekse Beek
(nieuw tracé/profiel, beekbegeleidende beplanting, retentie, accentueren beekdal, behoud openheid
Bleeke Heide, aanleg waterzuive-

Het huidige inrichtingsplaatje van een deel van het Zwart Laag. Mogelijk
verandert er (in detail) nog iets.

Poelen

rend rietmoeras; herstel Groot Vergoorven; herstel Diepven; Nonnenven-West (aanleg van twee poelen);
herstel en openzetten van het Poetjesven; Merkske-West (herstel/
aanleg vennen/poelen op de Castelreesche Heide).
Rondvraag
Na deze uiteenzetting van beide inleiders kondigde de voorzitter een
pauze aan waarna men vragen kon
stellen over alles wat gepresenteerd
was. Voor het beantwoorden van de
vragen was een forum gevormd dat
bestond uit de heren Jan Hendrikx
(voorzitter), Aad Groenewegen,
Marcel Waijers, Guust van der
Steen (L.I.C. – landbouw), Johan
Schaerlaeckens (L.I.C. – natuur).
De rode draad in de vragen behelsde vooral het (toekomstige) beheer
van de natuurgebieden. Men verwoordde dit als volgt: “Het heeftmiljoenen gekost de gebieden te
verwerven, nog eens miljoenen om
ze in te richten. Het beheer zou dan
in overeenstemming met deze inspanningen moeten zijn”. Meerdere
vragenstellers maakten zich hierover zorgen. De voorzitter, de heer
Hendrikx, verklaarde dat het beheer
van de natuurgebieden ook een zorg
is van de Landinrichtingscommissie. André Muller (Staatsbosbeheer)
en Frans van Zijderveld (Natuurmonumenten) verklaarden dat de gebieden beheerd zullen worden in
overeenstemming met de provinciale natuurdoeltypes.
Omstreeks 22.00 uur kon de voorzitter deze geslaagde avond afsluiten.
Tot slot
Vanuit Mark en Leij nog de opmerking dat ze na deze avond veel
complimenten ontvingen over de
professionele presentatie van beide
inleiders de heren Groenewegen en
Waijers. We hebben dit aan de betreffende heren overgebracht.

Poelen

Johan Schaerlaeckens
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Vruchtbaar overleg tussen de gemeente
Alphen-Chaam en Mark en Leij

O

p 20 september 2007 vond in
Bellevue in Chaam het structurele overleg plaats tussen de gemeente Alphen-Chaam en de natuurvereniging Mark en Leij. Namens Mark en Leij waren aanwezig: Will Woestenberg (voorzitter),
Karin van Dueren den Hollander,
Frans Vermeer, Jeroen Stoutjesdijk, Jacques Valkenaars. Namens
de gemeente Alphen-Chaam: het
voltallige College van Burgemeester en Wethouders, de gemeentesecretaris Mart Hendrickx en Johan
Vriezekolk. Hieronder in het kort
de onderwerpen die besproken
werden.
Inrichtingsplannen Strijbeekse
Heide
Mart Hendrickx vraagt naar de
stand van zaken van de Strijbeekse
Heide. Johan Vriezekolk geeft aan
betrokken te zijn bij een interviewronde die door Arcadis, in opdracht van het waterschap Brabant-

se Delta, is georganiseerd. Daarbij
is voor de gemeente vooral gesproken over een mogelijke toekomstige
afsluiting van de Heistraat voor gemotoriseerd verkeer. Wethouder
Braspenning vraagt hoe de afwikkeling van het agrarische verkeer dan
moet worden geregeld. Jeroen
Stoutjesdijk meldt dat veel aanliggende gronden naar Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gaan.
Daarmee wordt de Heistraat voor de
toekomst steeds verkeersluwer. Waterschap Brabantse Delta stelt, samen met de Landinrichtingscommissies en de natuurbeherende instanties, een integraal inrichtingsplan voor het gebied op. Hierbij zijn
ook Mark en Leij en de gemeente
betrokken.
Landschapsontwikkelingsplan
Johan Vriezekolk geeft een korte
uitleg over het landschapsontwikkelingsplan. Op dit moment worden
de landschapsmodellen voorgelegd.

Rustzoekers kunnen straks in de Heistraat genieten van schitterende natuur.
Het is de wens van Mark en Leij dat dit zandpad straks afgesloten wordt
voor gemotoriseerd verkeer.

De komende weken wordt de landschapsvisie nader uitgewerkt. Hierna zal het uitvoeringsplan worden
opgesteld.
Bestemmingsplan Buitengebied
en platform
De leden uit het platform namens
natuur merken op dat het jammer is
dat er in het platform erg sectoraal
ingestoken wordt. Wethouder Braspenning geeft aan dat dit mede de
reden is om apart overleg te voeren
met de verschillende belangengroepen.
Bermbeheer
Johan Vriezekolk meldt dat het ecologische bermbeheer wordt voortgezet. Will Woestenberg meldt dat er
op een aantal locaties in het buitengebied bewoners zelf de bermen
intensief maaien. Burgemeester
Nuijten vraagt of hier niet in de
voorlichting iets aan te doen is.
Johan Vriezekolk zet dit nader uit
voor 2008.
Uitbreidingsplannen ‘t Zand
Will Woestenberg vraagt naar de
huidige status van de plannen. Wethouder Braspenning geeft aan dat er
een keuze is gemaakt voor een bureau voor het opstellen van een gebiedsvisie. Will Woestenberg
vraagt voor welk deel van ’t Zand
dit geldt. Wethouder Braspenning
geeft aan dat het over de camping
en het gedeelte bij de plas gaat.
Voor het overige deel (bos en heidegebied) is nooit sprake geweest
om deze te verkopen. Door de intentieverklaring zal er een bepaalde
inspanningsverplichting worden
verwacht van de gemeente en de
betrokken eigenaar Van Loon.
De Recreatieve Driehoek
Door het vorige college zijn er

Foto: Wim Dumont
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overleggen georganiseerd in de
vorm van klankbordgroepen. Will
Woestenberg vraagt naar de huidige
stand van zaken. Wethouder Braspenning geeft aan dat men nu bezig
is met camping Buitenlust en

Er zal daarbij een belevingsconcept worden opgesteld over wat
er leeft in de streek. Hierin
wordt de Recreatieve Rriehoek
specifiek uitgelicht. Er zullen
ook bijeenkomsten volgen,
waarvoor ook Mark en Leij zal
worden uitgenodigd.
Staatsbosbeheer voor uitplaatsing
van deze camping uit de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast is
men bezig met een herziening op de
recreatienota 2000. Er zal daarbij
een belevingsconcept worden opgesteld over wat er leeft in de streek.
Hierin wordt de recreatieve driehoek specifiek uitgelicht. Er zullen
ook bijeenkomsten volgen, waarvoor ook Mark en Leij zal worden
uitgenodigd. Hierna worden de documenten vastgesteld door de raad.
Wethouder Braspenning geeft aan
dat de combinatie natuurontwikkeling en extensieve recreatie moeilijk
verkoopbaar is bij investeerders.
Dat er meer rood in het gebied
komt, is niet te vermijden. Wethouder Braspenning beaamt dat men
niet kan blijven aanmodderen en dat
er keuzes gemaakt moeten worden.

schriften weer moeten worden gehandhaafd en handhaving een probleem is voor een kleine gemeente.
Wethouder Braspenning meldt dat
de gemeente nog niet beschikt over
een verlichtingsplan. In 2008 is de
planning om een beleids- en beheerplan “openbare verlichting” op te
stellen.
Will Woestenberg vraagt of er niet
iets te doen is in de voorlichting
met betrekking tot het verminderen
van energieverbruik. Burgemeester
Nuijten geeft aan dat dit in een verlichtingsplan moet komen.
Will Woestenberg vraagt of er extra
personele ruimte wordt gereserveerd voor de handhaving bij de
kavelaanvaardingswerken van de
Ruilverkaveling Baarle-Nassau.
Johan Vriezekolk geeft aan dat er
een gesprek is geweest met de jurist, handhavers en hoofd buitendienst om alert te zijn op werken en
werkzaamheden die de komende
tijd plaatsvinden in het buitengebied. Burgemeester Nuijten vraagt
zich af of ook de landinrichting zelf
geen verantwoordelijkheid heeft dat
er geen ongeoorloofde zaken gebeuren in het buitengebied. De conclusie is dat de landinrichtingscommissie vooral een taak heeft in de

uitvoerende en de voorlichtende
sfeer en de gemeente op het gebied
van handhaving.
Afvalbeleid
Mark en Leij ervaart het als positief
dat de gemeente het snoeiafval weer
inzamelt. Wethouder Braspenning
geeft, op de vraag van Will Woestenberg, aan dat dit inderdaad een
vervolg krijgt. Samen met de gemeenten Baarle-Nassau en Zundert
vindt overleg plaats om de inzameling te koppelen aan het stookbeleid. Daarnaast meldt wethouder
Braspenning dat het zwerfafval in
het buitengebied een groot probleem blijft en er eigenlijk nog geen
goede oplossing voor te vinden is.
Will Woestenberg geeft aan dat het
probleem ook is dat in de gemeente
Breda het afval gratis kan worden
gebracht en in Alphen-Chaam betaald moet worden. Ook speelt de
afstand tussen bijvoorbeeld Ulvenhout AC en Baarle-Nassau een rol.
Wethouder Braspenning geeft aan
dat er ideeën zijn om het onderwerp
afval, gezamenlijk met omliggende
gemeenten op te pakken.
Reconstructie Oude Bredasebaan
Will Woestenberg geeft aan dat de
weg op één oor zal worden gelegd

Een doorkijkje vanaf de Heistraat: nu nog een sloot, straks een schitterend ven.

Handhaving
Will Woestenberg vraagt om voorzichtig te zijn met licht in het buitengebied. Wethouder Braspenning
antwoordt dat aan de andere kant
veel klachten worden ontvangen
over te weinig lichtmasten in het
buitengebied. Burgemeester Nuijten
geeft aan dat er voorschriften kunnen worden meegenomen in het bestemmingsplan hoe hiermee om te
gaan in de bouwblokken. Dit geldt
tevens voor paardenbakken. Will
Woestenberg merkt op dat voor-

Foto: Wim Dumont
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Johan Vriezekolk

ten gunste van struweelontwikkeling langs de Bleeke Heide. Johan
Vriezekolk meldt dat dit in het bestek wordt verwerkt. Daarnaast ligt
er nog een verzoek voor een faunapassage bij de uitstroom van het
water van de Bleeke Heide richting
de Chaamse beek onder de Oude
Bredasebaan. Johan Vriezekolk
geeft aan dat alle mogelijke locaties
voor faunapassages worden bekeken door bureau Cools uit Tilburg.
Het bureau werkt vervolgens de
projecten besteksklaar uit.
Burgemeester Nuijten vraagt naar
de stand van zaken met betrekking
tot de vogelkijkhut in de Bleeke
Heide. Will Woestenberg meldt dat
de plaatsing in februari 2008 zal
zijn. De opening kan plaatsvinden
als de gehele zuidelijke Bleeke Heide in het kader van de ruilverkaveling is ingericht.
Opvolging groenambtenaar
Will Woestenberg bedankt Johan
Vriezekolk voor het werk en de fijne samenwerking de afgelopen jaren en overhandigt een échte Mark
& Leij-trui. Naar aanleiding van
zijn vertrek vraagt Will Woestenberg hoe het verder gaat met deze
functie. Burgemeester Nuijten geeft
aan dat het college geen reden ziet
om de functie niet opnieuw in te

vullen, ook gezien de ontwikkelingen en werkzaamheden op dit beleidsterrein. Mart Hendrickx geeft
aan dat volgende week de vacature
uitgaat.
Adoptie heideveld ’t Zand
Will Woestenberg geeft aan dat
Mark en Leij graag het heideterrein
langs de Oude Gilzerbaan wil adopteren. Het college ziet dit als een
positieve wijze om het natuurbeheer
in ’t Zand en de onderlinge samenwerking met de natuurvereniging
verder vorm te geven. Will Woestenberg en Johan Vriezekolk hebben nog contact hoe een en ander
vorm te geven.
Verruiming agrarische bouwblokken
De gemeente biedt mogelijkheden
om agrarische bouwblokken van 2,5
naar 5 ha uit te breiden. Mark en
Leij heeft hier moeite mee. Wethouder Braspenning geeft aan dat
het hier om een uitbreidingsverzoek
aan de Druisdijk gaat. Er is hierbij
in het begin niet meteen gekeken
welke uiteindelijke consequenties
het zou hebben. De provincie geeft
aan dat een 2,5 ha groot bouwblok
niet mogelijk is. In de verschillende
reconstructiegebieden blijken er
verschillende afspraken te zijn ge-

maakt over de wijzigingsbevoegdheid van grenzen bij uitbreiding van
bouwblokken. De reconstructiecommissie gaat nu de Gedeputeerde
Staten van de provincie adviseren.
Will Woestenberg geeft aan dat het
risico bestaat voor een aanzuigende
werking van megabedrijven en
daarmee verstoring van recreatie en
natuur. Wethouder Braspenning
geeft aan die zorgen te delen,
evenals de ZLTO dat doet. In de
ontwikkelingsvisie LOG zal iets
moeten worden beschreven voor
grote bedrijven. Will Woestenberg
geeft aan dat de status van de LOG
begrenzing bij de Druisdijk onduidelijk is. Wethouder Braspenning
geeft aan dat het LOG overeind
blijft, maar dat niet één bedrijf hier
geheel in valt en hiermee een LOG
bijna overbodig maakt. Will Woestenberg vraagt of hij nog reactie
krijgt op het bezwaar van Mark en
Leij. Wethouder Braspenning geeft
aan dat dit antwoord terug komt in
het platform.
Afscheid
Per 12 oktober 2007 stopt Johan
Schaerlaeckens als contactpersoon
van Mark en Leij naar de gemeente.
Hij kon bij dit overleg helaas niet
aanwezig zijn. Het college geeft aan
dat Johan heel veel heeft betekend
voor natuur en landschap in de
voormalige gemeente Chaam en de
huidige gemeente Alphen-Chaam.
Het college wenst hem heel veel
succes en vooral plezier toe in zijn
reizen door Europa en wellicht verder.
Rondvraag
Burgemeester Nuijten geeft aan het
een goede vergadering te hebben
gevonden. Hij ziet de onderlinge
samenwerking tussen gemeente en
de natuurvereniging met vertrouwen tegemoet. Burgemeester Nuijten vertolkt hiermee de mening van
de voltallige vergadering.
Mark en Leij

Gemeente Alphen-Chaam
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Terugblik:
Jaarvergadering Mark en Leij 2007

O

p 12 oktober 2007 werd de
jaarvergadering van 20062007 gehouden in Bellevue. We
worden onthaald met een kopje
koffie en een worstenbroodje. De
opkomst is redelijk goed. Naast een
aantal gebruikelijke agendapunten, waarmee ik u niet zal vervelen,
zijn er ook de vaste onderwerpen,
zoals de ‘Mark en Leijer van het
jaar’.
Dit jaar gaat deze eer naar Johan
Schaerlaeckens voor al het werk dat
hij de afgelopen jaren voor Mark en
Leij heeft gedaan. Johan was één
van de selecte groep natuurliefhebbers die Mark en Leij hebben opgericht en groot gemaakt. Daarnaast
heeft Johan jaren lang de taak van
voorzitter op zich genomen en was
hij altijd zeer actief in het onderhouden van externe contacten met
de diverse natuurbeschermingsorganisaties, de agrariërs, de gemeentes,
het waterschap en andere belanghebbenden in het gebied rondom
Chaam en Alphen. Als dank voor al
zijn inzet en ook omdat hij nu heeft
aangegeven om met Loes, zijn
vrouw, te gaan reizen krijgt Johan
het kunstwerk dat dit jaar gemaakt
is door Ghislaine Mermans. Het is
een prachtig schilderij van een plekje op de Rechte heide in Riel.

Ghislaine Mermans maakte dit jaar het cadeau voor
de Mark & Leijer van het jaar

Diverse andere leden Johan Schaerlaeckens werd dit jaar ‘Mark & Leijer
worden door de voorzit- van het jaar’ en ontving daarom dit mooie cadeau .
ter naar voren geroepen
om kort in het zonnetje
te worden gezet door het
bestuur voor al het werk
dat zij voor de natuurvereniging hebben gedaan in de afgelopen jaren. Dit jaar viel die eer
te beurt aan Maaike en
Annet van de vogelwerkgroep, Ghislaine
Mermans als lid van de
redactie en Wim en Marianne Dumont voor de
organisatie van de fietsmaakt, is er even tijd voor een
tocht, het werk voor de fotowerknieuw drankje en een praatje.
groep en de nieuwsbrief van Mark
en Leij. Zij kregen van het bestuur
Na de pauze is het de beurt aan de
een fles wijn of een mooie bos bloefotowerkgroep. Loes heeft een
men.
mooie compilatie gemaakt van de
vele foto’s die deze nog jonge
Daarna volgt het herkiezen van enwerkgroep de afgelopen 2 jaar heeft
kele bestuursleden en de huidige
gemaakt. De muziek klinkt niet zovoorzitter. Alle herkiesbare beals in de voorbereiding en is helaas
stuursleden worden via handopsteniet altijd even helder, maar de
king en met algemene steun van de
plaatjes spreken voor zich. Landkiesgerechtigde leden herkozen.
schappen in alle seizoenen, planten,
Loes Schaerlaeckens verlaat het bedieren en paddenstoelen vullen het
stuur en wordt bedankt voor haar
scherm, afgewisseld met artistieke
inzet in de afgelopen twee jaar,
details van allerlei natuurzaken. De
maar ook voor al die middagen en
serie is ingedeeld naar de vele
avonden dat zij alleen thuis zat, ommooie plekken in de buurt, zoals het
dat Johan weer eens een vergadeBroek, de Bleeke Heide, de Chaamring of overleg
se bossen en de Mark en de Leij nahad voor Mark
tuurlijk. De fotowerkgroep bezit
en Leij. Pieter
zeker een aantal talenten.
van Eijl wordt
Na afloop van de fotopresentatie
door de leden
blijven nog vele leden even zitten
ge k o z e n
als
om de avond gezellig met elkaar af
nieuw bestuurste sluiten onder het genot van een
lid en zal de
drankje.
plaats van Loes
.
innemen. Na de
rondvraag, waarvan alleen Piet
Karin van Dueren den Hollander
Foto’s: Marianne Dumont
van Riel gebruik
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Van de
voorzitter

I

k ben bijzonder blij dat ik onze
leden kan melden dat de
uitvoering van het natuurbestek
Castelreesche Heide is begonnen. De
contouren van een van de aan te
leggen vennen en de verschraalde
omgeving van dat ven zijn inmiddels
goed zichtbaar in het veld. Waterschap
Brabantse Delta, dat verantwoordelijk
is voor de uitvoering van de werkzaamheden, heeft de plannen van de
Klankbordgroep vertaald naar werktekeningen en bestekken. De manier
waarop alle partijen (waaronder Mark
en Leij en de ecologen van DLG) hun
werk hebben gedaan verdient alle lof.
De ideeën die in de Klankbordgroep
door diverse partijen waren ingebracht,
zijn uitgebreid besproken en afgewogen. De provinciale natuurdoeltypenkaart heeft als leidraad gediend
bij de verdere ontwikkeling en
uitwerking van die plannen. Er is ook
rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden in het gebied zoals
die bleken uit het rapport van Dr.
Leenders.
In een zeer goed bezochte voorlichtingsavond op 19 oktober hebben deze
partijen ook hun natuurplannen voor
het gebied Chaam-zuid/Ulicoten-noord
gepresenteerd. Natuurgebied “de
Bleeke Heide” zal fors worden
uitgebreid in zuidelijke richting. De
Strijbeekse beek en haar omgeving
zullen opnieuw worden ingericht. Een
rietmoeras van 4 ha zal niet alleen bij
gaan dragen aan de waterkwaliteit maar
ook zorgen voor een toename van de
biodiversiteit in het gebied. Misschien
kunnen we straks in de Bleeke Heide
genieten van pleisterende roerdompen
of broedende bruine kiekendieven.
De uitvoering van deze plannen zal
overigens nog een jaartje op zich laten
wachten, maar het komt eraan.
Will Woestenberg

Misverstanden ontwikkeling
woonvoorziening Kerkdreef

H

et bestuur van Mark en Leij
wil graag een verklaring
afleggen over de te ontwikkelen
woonvoorziening (annex kinderboerderij) van stichting “de
Schans” aan de Kerkdreef in
Chaam. Deze toekomstige woonvoorziening grenst aan het door
Mark en Leij beheerde natuurreservaat ter plaatse (eigendom van
Natuurmonumenten).
Het bestuur van Mark en Leij wordt
nu al maanden geconfronteerd met
hardnekkige misverstanden over de
rol van Mark en Leij in dit proces.
Mark en Leij-leden zouden hun lidmaatschap willen opzeggen omdat
ons bestuur de ontwikkelingen
blokkeert. Andere leden vinden
juist dat Mark en Leij de ontwikkelingen te veel promoot.
De waarheid is als volgt: Mark en
Leij staat sympathiek tegenover de
voorgenomen ontwikkelingen maar
wil geen partij (dus objectief) zijn
in de procedures die moeten leiden
tot het verlenen van een bouwvergunning. Vanaf het moment dat de
stichting haar bouwvergunning
heeft, wil Mark en Leij graag meewerken om het verblijf van de bewoners van de woonvoorziening zo
aangenaam mogelijk te maken door
bijv. het reservaatgebiedje beschikbaar te stellen voor de dieren van de
stichting. Ook hebben Mark en Leij,
Natuurmonumenten en de stichting
al samen plannen ontwikkeld voor
de inrichting van het reservaatsgebiedje. De inrichting zal aangepast
worden aan de mogelijkheden en de
wensen van de (toekomstige) bewoners van de stichting. Ook de
schooljeugd, natuurliefhebbers, inwoners van Chaam en toeristen
kunnen straks van deze nieuwe inrichting profiteren. We zullen samen een mooi wandelpad door het

gebied aanleggen. De nieuwe inrichting zal mogelijk ten koste gaan
van enkele natuurwaarden van het
reservaatje maar Mark en Leij vindt
de maatschappelijke, sociale en
educatieve waarden in de gehele
context zwaarder wegen. Echte natuurwinst moeten we immers boeken in gebieden zoals ’t Broek en
de Bleeke Heide.
Verder is er een convenant opgesteld tussen de Stichting, Natuurmonumenten en de Landinrichtingscommissie. Hierin is bepaald dat de
stichting extra gronden in eigendom
krijgt vanaf het moment dat de
bouwvergunning rond is. De betreffende gronden horen nu nog bij het
reservaat. De Mark en Leij-leden in
de Landinrichtingscommissie
“Baarle-Nassau”, hebben van harte
meegewerkt om dit convenant tot
stand te brengen.
Wij denken zelf dat de nodige misverstanden zijn ontstaan doordat het
bestuur van Mark en Leij aangegeven heeft geen partij te willen zijn
in de procedures die moeten leiden
tot het verstrekken van de bouwvergunning. Dit is nu eenmaal geen
taak van een natuurvereniging.
Hadden we dit wel gedaan, had men
ons wèl kunnen betichten van partijdigheid. Hopelijk is onze rol in
dit proces nu duidelijk. We hechten
er verder waarde aan mee te delen
dat het bestuur van Stichting de
Schans tegenover ons bestuur verklaard heeft helemaal akkoord te
gaan met de inhoud van wat hierboven beschreven is. We hopen met
dit artikel te bereiken dat alle misverstanden definitief uit de wereld
zijn.

Het bestuur van Mark en Leij
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Het wel en wee van onze kerkuilen

O

nderstaand een overzicht van
de stand van kerkuilen in onze regio. Hieruit blijkt dat plaatsing van de kerkuilenkasten gelukkig leidt tot een toename van kerkuilen in onze streek.

tweede broedsel voortgebracht.
Hierbij zijn zeven jongen uitgevlogen en twee eieren zijn niet uitgekomen. Totaal over 2007: Dertig
uitgevlogen jongen, zes eieren niet
uitgekomen.

Chaam, Ulicoten, Gilze, Galder
Dit jaar hadden wij zeventien paartjes broedende kerkuilen: negen in
Chaam, vier in Ulicoten, drie in
Gilze en een in Galder. Deze kerkuilen hebben bij elkaar 99 eieren
gelegd. Hiervan zijn achttien eieren
niet uitgekomen. 81 jonge kerkuilen
zijn uit het ei gekropen, waarvan er
acht dood gingen.
Er zijn dus 73 kerkuilen uitgevlogen. Op zes plaatsen zijn de
kerkuilen voor de tweede maal gaan
broeden. De resultaten van de tweede broedsels zijn in bovenstaande
totalen meegenomen.

Steenuilen: In de door Mark en
Leij opgehangen nestkasten troffen
we vier broedpaartjes aan. Twee
daarvan hebben met succes totaal
negen jongen groot gebracht. Daarnaast nog een dood jong. De andere
twee broedgevallen telden samen
vijf eieren die geen van allen zijn
uitgekomen. De reden is niet bekend. Daarnaast was er een broedgeval in een niet geregistreerde
nestkast. Dit paartje is succesvol
geweest maar het aantal jongen is
onbekend. Deze kast zal worden
vervangen en worden opgenomen is
onze toekomstige controlerondes.
Daarnaast nog vier vrije broedgevallen. Op al deze plaatsen zijn jongen waargenomen maar een aantal
kan ik daar niet aanhangen.In een
nestkast aan de Rielseweg werden
vijf torenvalkjongen groot gebracht.

Broedende kerkuil
Eieren
Eieren niet uitgekomen
Kerkuilen uit het ei
gekropen
Kerkuilen dood gegaan
Kerkuilen uitgevlogen

2007 2006
17
14
99
61
18
10
81
8
73

51
10
41

Wim Cornelissen
Baarle-Nassau, Baarle-Hertog
Het was een bijzonder mooi jaar
voor de drie (kerkuil, steenuil, torenvalk) soorten die we volgen.
De kerkuilen zijn op het grondgebied Baarle-Nassau en BaarleHertog op tien locaties tot broeden
gekomen. Dit resulteerde in eenenvijftig jonge vogels.
Daarnaast was er een tweede broedsel maar hier lagen de twee jongen
uiltjes dood in de kast. Een mooi
resultaat als je bedenkt dat er in
2003 geen broedlocaties bekend waren voor de kerkuil. Zo zie
je maar dat nestkasten echt wel bij-

dragen tot een succes voor deze
soort.
De steenuiltjes hebben op negen
locaties gebroed. Op drie locaties is
het broedsel mislukt en op een locatie zijn er drie jongen verdronken.
Toch zijn er nog negentien steenuiltjes uitgevlogen.
Bij de torenvalken hetzelfde beeld.
Deze zijn op tweeëntwintig locaties
tot broeden gekomen waarvan een
mislukt (eieren weg). Dat resulteerde in 73 jonge torenvalken.
Johan Versmissen
Alphen
Ook in Alphen was het kerkuilenseizoen een succes. Weliswaar niet
de resultaten die Wim kan overleggen maar Hans en ik zijn zeer tevreden. In de eerste ronde troffen we
vijf broedparen aan met twintig jongen en zeven eieren. Drie van deze
eieren zijn niet uitgekomen. De
overige vier eieren lagen bij Floris
van der Lande in het nest samen
met twee piepjonge kuikens. We
zijn er helaas niet in geslaagd om
hier een tweede controle uit voeren.
Als we stellen dat van de zes eieren
vijf jongen zijn uitgevlogen (dit
paartje heeft al jaren goede resultaten), dan komen we in de eerste
broedronde tot drieëntwintig uitgevlogen jongen en vier niet uitgekomen eieren. Het grootste legsel betrof zeven uitgevlogen jongen. We
hebben nergens dode jongen aangetroffen. Drie paartjes hebben een

Will Woestenberg
Foto’s: Johan Versmissen
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Quizzzzzzz

?

e Mark en Leij ledenavond
vindt plaats op vrijdag 11 januari. Voorzitter Will Woestenberg
zal met de leden en genodigden het
glas heffen op het komende jaar en
het startsein geven voor de ledenavond die weer in het teken zal
staan van vraag en antwoord: de
Grote Mark en Leij Nieuwjaarsquiz.

wat ze te doen staat om de tussenklassering te verbeteren dan wel te
consolideren.
De strenge, maar rechtvaardige jury
ziet toe op het goed verlopen van de
Quiz en verwerkt zorgvuldig de ingeleverde antwoorden.

?

Mark & Leij Nieuwsbrief
en regionaal en landelijk nieuws en
aanverwante zaken.
Een tegenstander van formaat als
het gaat om een hoge klassering in
de quiz-uitslag en het zou ons niet
verbazen als onze ZLTO-gasten van
de M&L-Quiz 2008 als eerste genodigde team erin slagen alle Mark en
Leij deelnemers achter zich te laten.
Dat zou wat zijn!

11 januari 2008
ledenavond met traditioneel de

Grote Nieuwjaars

?

?
Quizzzzzzz?
Quizmaster Johan Schaerleackens
gaat de deelnemende teams als vanouds onder druk zetten met mondelinge vragen over alles en nog wat.
Ondertussen zal naarstig moeten
worden gewerkt aan schriftelijke
opdrachten, fotoherkenning en andere verrassende uitdagingen. De
spanning zal te snijden zijn wanneer
halverwege de Quiz door de quizmaster gelegenheid wordt gegeven
voor een adempauze en een drankje. Dan wordt de tussenstand bekendgemaakt en weten de teams

ZLTO Team
Waar de Mark en Leij-teams door
loting tot stand worden gebracht,
mogen onze gasten een eigen team
samenstellen en dus de sterkst mogelijke afvaardiging Bellevuewaarts sturen.
Het is bijzonder leuk dat het gastteam van de Mark en Leij-Quiz
2008 zal bestaan uit leden van Zuidelijke Land- en tuinbouw Organisatie, kortom van de ZLTO. Mensen uit de streek dus, met veel kennis van streekactualiteiten, natuur

We mogen weer rekenen op een
spannende en plezierige Quizavond .

Vrijdag 11 januari 2008
Aanvang 20.00 uur
Café Bellevue
Dorpsstraat 27
4861 AA Chaam
De toegang is gratis
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Natuur en recreatie:
De visie van Natuurmonumenten

H

et blijft een hardnekkig
stempel dat drukt op natuurgebieden. Gronden die door
Natuurmonumenten, maar ook andere terreinbeherende organisaties, worden verworven, zijn of
worden natuur. En vervolgens gaat
er een hek omheen en mogen er
geen mensen meer in, omdat dit
nadelig voor de natuur zou zijn.
Althans, dat verwijt hoor ik nog
wel eens. Inmiddels is meer dan 95
% van alle natuur in Nederland
opengesteld en is het tijd om het
‘hekken-verhaal’ te ontzenuwen.

Het is natuur, dus alles mag?
Het andere uiterste is weer dat er
mensen zijn die vinden dat alles
mag in de natuur. De natuurgebieden zijn in de eerste plaats natuur.
Op de tweede plaats moet er ruimte
zijn voor extensieve recreatie. Recreatie die bovendien past bij het
terreintype en de natuurwaarden.
Deze afwegingen worden bijna dagelijks door Natuurmonumenten
gemaakt. Je wilt graag mensen laten
genieten van de natuur, maar
tegelijkertijd mogen kwetsbare
planten en dieren er geen nadelige
effecten van ondervinden. Het
woord ‘zonering’ klinkt velen al
bekend in de oren. Door de aanleg
van paden, gemarkeerde routes,
parkeerplaatsen en informatievoorzieningen als panelen lukt het
meestal om de grote stroom bezoekers te sturen. Zo krijgen bezoekers
een goede indruk van de variatie in
natuur en blijven ze ongemerkt ver
genoeg van kwetsbare plekken. Dit
is de vrijwillige zonering. Tijdens
toezicht worden mensen die van de
paden af gaan, mensen met motoren
in de terreinen en loslopende honden tijdens het broedseizoen onvrijwillig het natuurgebied uitgestuurd.

Een niet vrijwillige zonering die
soms nodig is. Geen leuk werk om
te doen, wel noodzakelijk om natuurdoelstellingen te realiseren.
Manier van werken
De Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau is, samen met allerlei
partijen, bezig met de inrichting van
natuur rondom Chaam. Grote aaneengesloten stukken natuur zijn
v a n u i t d e n a t u u r ge we n s t
(verbinden). Ook beheertechnisch
zijn grote stukken beter dan allemaal kleine snippers. Snippers met
veel grenzen en dus randinvloeden.
Tijdens de planvorming over de inrichting wordt ook nagedacht over
beheer. Ook wordt er al nagedacht
over hoe mensen uit de omgeving
en gasten van deze natuur kunnen
genieten. Natuurgerichte recreatie is
immers een doelstelling van Natuurmonumenten. Voor het merendeel van de bezoekers is het bezoek
aan een natuurgebied met zonering
voldoende. Voor de fanatieke natuurliefhebbers, met vaak specialistische interesses, zijn er mogelijk-

‘t Broek (laarzenpad)

heden voor een excursie onder leiding van een deskundige gids.
Meten is weten
Natuurmonumenten heeft al ideeën
voor recreatieve voorzieningen in
de nieuwe stukken natuur. Om het
geheel toch breder te onderzoeken
zal in het voorjaar 2008 een student
onderzoek doen in het gebied
rondom Chaam. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in
recreatieve wensen van bewoners
en bezoekers. Welke voorzieningen

Foto: Wim Dumont
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zijn er al, ook bij de collega’s, welke wensen zijn er en welk beeld
heeft men van Natuurmonumenten
(bekendheid, imago). Door interviews en gesprekken met instanties,
recreatieondernemers en belangengroepen, enquêtes bezoekers en inventarisaties zal een beeld ontstaan
van wat er al is, wat goed en fout
gaat en waar verbeteringen mogelijk en gewenst zijn. Vooral deze
verbeterpunten zijn voor Natuurmonumenten interessant.
Samenwerken
Uit de onderzoeksvraag wordt al
duidelijk dat Natuurmonumenten
graag samenwerkt met andere organisaties, omwonenden en ondernemers. Samenwerken door elkaar te
informeren, door het afstemmen
van beheer, door het ontwikkelen
van recreatiemogelijkheden in onze
terreinen en de afstemming hiervan
met de buren. Suggesties zijn van
harte welkom! De resultaten van het
onderzoek zullen in een volgend
nummer worden toegelicht.
Meer informatie...en steeds beter
Natuurmonumenten informeert bezoekers met panelen, brochures, excursies en persberichten. Ook onze
website staat vol met natuuronderwerpen en mogelijkheden om er op
uit te gaan. Over natuur in Nederland, maar ook in Brabant en dicht
bij huis.
In 2008 zal www.natuurmonumenten.nl nog beter worden. Vooral
informatie over lokale en regionale
natuur komt beter naar voren. Dus
van de landelijke site snel doorklikken naar een te downloaden wandelroute in Het Broek of de mogelijkheid om je met een groep
(bijvoorbeeld een bedrijf) op te geven om de boswachter te helpen.
Iets moois om naar uit te kijken,
maar ook nu al: gewoon lekker de
natuur in!
Frans van Zijderveld
Natuurmonumenten West-Brabant
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Mark en Leij werkdag 2007
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Watervlinders

A

ls we aan vlinders denken,
dan denken we eigenlijk bijna
direct aan kleurige bloemen,
bloemrijke weiden of bermen en
andere mooie bonte zonnige plekjes in het landschap. Het zal de
meesten onder u dan ook verbazen
dat er ook vlinders zijn die, misschien net als u op zo’n mooie
warme zonnige dag, het water als
leefgebied hebben gekozen. Over
deze zogenaamde watervlinders wil
ik het in dit stukje hebben.
In Nederland komen een vijftal
vlindersoorten voor, die voor een
groot deel van hun leven afhankelijk zijn van het water. Bij een soort
verlaat het vrouwtje zelfs nooit het
water, maar daarover straks meer.
Ze behoren allemaal tot de familie
der Pyralidae. Ze zijn niet zo fraai
en opvallend gekleurd als de meeste
dagvlinders, maar voor “motjes”
nog best wel bont getekend.Ik zal er
enkele de revue laten passeren.
Van de ongeveer 2000 in Nederland
voorkomende vlindersoorten is er
dus maar een familie waarvan de
larven (rupsen) een echt aquatisch
leven leiden. Er zijn wel meer soorten waarvan de rupsen op of in de
boven water uitstekende moeras- of
waterplanten leven, maar deze zijn
niet direct van het water afhankelijk. Zij komen altijd in de buurt
van water voor, omdat hun voedselplant aan vocht of water gebonden
is en echte aanpassingen aan het
waterleven hebben ze dan ook niet.
Dergelijke dieren noemt men semiaquatisch. een voorbeeld hiervan is
het Rietuiltje.
Omdat de levenswijze van de echte
waterrupsen sterk aan die van de
kokerjuffers doet denken, hebben
deze rupsen van de watervlinders al
vroeg de aandacht van de onderzoekers getrokken. Er zijn echter duidelijke verschillen met kokerjuffers.

Zo maken de waterrupsen veel simpelere “kokers”. Het is eigenlijk
meer een soort “slaapzak” van aan
elkaar gesponnen blaadjes van planten of delen daarvan. De naam van
de vlindersoort geeft vaak aan
waaruit deze slaapzak is vervaardigd. Het kroosvlindertje
(Cataclista lemnata) doet dit met de

kroosvlinder
Foto: www.gardensafari.net

drijvende blaadjes van eendekroossoorten, het Waterlelievlindertje
(Nymphula nymphaeata) in principe
met uitgesneden stukjes van de
drijfbladeren van waterlelies en de
Watervlinder (Acentria nivea) bij
voorkeur met de drijfbladeren van
breedbladige fonteinkruiden. Het
geeft ook direct aan waar ze van
leven, want ze eten hun huis geleidelijk op waarbij ze de geconsumeerde delen natuurlijk tijdig vervangen. De soort Parapoynx stratiotata leeft van de plant Stratiodes
aloides, beter bekend als Krabbescheer, een plant die vroeger veel in
veensloten en veenplassen aanwezig was, maar nu nog zelden aangetroffen wordt. Ik zou hem dus het
krabbescheervlindertje of -motje
kunnen noemen. De rups van deze
soort valt op door de vele draadvormige aanhangsels aan het lichaam.
Dit zijn de zogenaamde tracheekieuwen, die geen enkele andere
waterrups heeft. Het is dan ook de
enige soort, die zijn slaapzak vol

laat lopen met water, om net als de
meeste kokerjuffers direct zuurstof
uit het water te halen. Bij de andere
rupsen is het huisje gevuld met
lucht.
De Watervlinder is binnen de familie bijzonder, omdat er ongevleugelde vrouwtjes voorkomen die het
water nooit verlaten. Misschien een
eigen keuze, misschien wel bang
om haar vleugels in de wijde wereld
uit te slaan? In elk geval spreidt de
soort op deze wijze het risico van
locaal uitsterven, omdat een deel
van de vrouwtjes wel kan vliegen.
Die vrouwtjes zijn in staat om na
een gevleugelde minnaar ontmoet te
hebben, haar eitjes in een ander geschikt water af te zetten dan waar ze
zelf is geboren en getogen. Haar
tegenhanger zonder vleugels zal geduldig moeten wachten tot een geschikte partner aan komt vliegen of
waaien. Het is niet bekend wie bij
de mannetjes het meest in trek zijn.
Er is nog veel meer over deze interessante dieren te vertellen, maar
het is misschien beter om komende
zomer zelf eens goed rond te kijken
omdat de meeste soorten niet zeldzaam zijn. Waar u deze echte waterdieren kunt vinden? Eigenlijk overal waar hun voedselplanten ruim
aanwezig zijn. Meestal in stilstaande wateren waar drijfbladeren van
eendekroos, fonteinkruid, gele
plomp of waterlelie aanwezig zijn.
In de zomer vliegen de vlinders zelf
druk boven deze planten heen en
weer op zoek naar een partner.
Tenslotte zijn er nog recente berichten dat deze vergeten groep, wat
aantal soorten betreft, misschien
wel met enkele soorten in Nederland uitgebreid zal worden. Zo ziet
u maar, het water, zowel erin of
eromheen, het is steeds weer verrassend, nietwaar?
Jeff Samuels
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Huisdieren

W

at betreft huisdieren: ik
heb er twee. Oké, discutabel is altijd wel of het variabele
aantal kippen, die al naar gelang
de vossenstand, de overlevingsdrang van de bunzing of de hongerigheid van mijn honden met één
of velen zijn, een promotie tot huisdier verdienen. Ik had ooit een kip
die spontaan op schoot fladderde
als je gezellig aan de borrel op het
terras zat. Vooral kaasblokjes,
hapklare crackers en groene olijven waren wel aan haar besteed.
Zwarte olijven heb ik nooit aangedurfd, want die koop ik altijd met
pit en dat lijkt me een beetje ingewikkeld doorslikken voor zo’n tenger kippenstrotje.
Als de maatstaf voor de term
‘huisdier’ ligt in het gelijktijdig met
mij mee eten wat de pot schaft, dan
zou deze kip, samen met mijn twee
honden, deze titel met lof verdiend
hebben. Het werd alleen een beetje
vervelend toen het winter werd.
Waar ik bij lekker weer gewoon
ben mijn eten aan stokjes of
desnoods los in een vuurtje maar
wel altijd buiten te bereiden, werd
ik naarmate de temperaturen daalden gedwongen binnen te koken in echte pannen aan een heus fornuis. Kippetje mee. Fladder, fladder... kip in de pan. Het valt ook
niet mee om aan zo’n kip uit te leggen dat ik eigenlijk helemaal geen
vlees eet.
Sinds dit onfortuinlijke voorval, wat
bovendien een hoop rotzooi met
zich meebracht, eten de kippen (in
variabele aantallen) niet meer mee
en mogen ze alleen nog binnenhuis
komen als ze netjes hun handjes
wassen en voetjes vegen. Ik heb in
mijn hele leven nog geen kip ontmoet met handen en voeten, laat
staan één die ze gaat vegen bij binnenkomst, wat dus betekent dat de

kippen er bij mij niet meer in komen. Dit geldt overigens niet voor
mijn honden en voor mij. Soms
vind ik het nu eenmaal geen probleem om met twee maten te meten.
De twee maatjes van mij heten
Guus en Billie. Guus en Billie zijn
mijn huisdieren. Huisdieren, het
woord zegt het al, mogen blijkbaar
met enige regelmaat in huis komen.
Helaas zijn Guus en Billie niet de
enige dieren die het wel gezellig
vinden in mijn knusse huisje. De
natuur buiten de deur mag dan nog
zo prachtig zijn, menig roodborstje
heeft zijn nestje al eens proberen te
bouwen tussen het stoffige roet op
mijn boeken. En de bak met sokken
onder mijn bed blijkt voor veel kleine diertjes ook een stuk comfortabeler dan een berg natte, koude bladeren onder een willekeurige boom.
Al met al zouden een hoop beesten
maar wat graag mijn huisdier willen
zijn.
Hoe welkom al deze beesten ook
zijn, altijd is daar eerst nog Guus.
Guus is geboren in een verkeerd
lichaam. Guus ziet er dan wel uit
als een hond, maar is diep in haar
hart eigenlijk een kat. Guus vangt
muizen en jonge vogeltjes en soms
ook andere mij onbekende dieren
die vast heel zeldzaam zijn, dus
waarover ik binnen de natuurvereniging maar beter niet te veel kan
zeggen. Ze doet daarbij zo haar best
haar katteninstinct te volgen dat ik
niet anders kan dan het haar vergeven. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd, denk ik dan maar, hoewel
al die lijkjes op de deurmat er niet
altijd even vreugdevol uit zien. Het
is niet makkelijk om huisdier te
worden in Karin’s Bosje.
Toch leek het er laatst op dat Guus
en Billie er een vriendje bij hadden.
Een paar weken geleden werd er

door Guus heel voorzichtig een bolletje op de bank gezet. Aanvankelijk dacht ik dat de schoorsteenveger misschien zijn schoorsteenveeggereedschapsding vergeten was,
ware het niet dat er nog nooit een
schoorsteenveger bij mij over de
vloer is geweest. Toen het roerloze
gereedschap zich na verloop van
tijd echter uitstrekte, bleek het een
klein beweeglijk egeltje met een erg
hoog ‘cute’-gehalte. Hoe schattig.
Vertederd zag ik toe hoe de vrienschap tussen dit diertje en Guus
zich ontwikkelde. Pijnlijke liefde
was het: met een bek vol stekels is
het moeilijk blaffen, laat staan miauwen - voor hond in identiteitscrisis dan toch. Na de egel dagenlang
van binnen naar buiten en andersom
gejouwd te hebben, besloot ik hem
uiteindelijk als huisdier accepteren in de pan fladderen zou hij immers
niet. Ik geef toe, medelijden met al
die platte familieleden speelde ook
een rol. Dagenlang liep ik op mijn
tenen door het huis, er voortdurend
op beducht in of op dat levende
speldenkussen te stappen. De dorre
bladeren, graspollen en andere rotzooi dat aan alle kanten aan zijn lichaam stak om vervolgens door
mijn hele huis verspreid te worden,
nam ik voor lief. Ik moet zeggen
dat ik het nog best lang heb volgehouden met die nog grotere rommelmaker dan ik in huis. Maar op
een dag was toch de maat vol. Toen
ik op een ochtend op mijn werk verscheen waar ik voor de zoveelste
keer de stekels uit mijn sokken
plukte en de vlooien van mijn jas
afschudde, trok ik het opeens niet
meer. “Wat ben je geprikkeld”, zeiden mijn collega’s nog.
De egel woont nu aan de overkant
van de weg. Dat ie maar een ander
huis zoekt om de beest uit te kunnen hangen.
Karin Sommen
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Waarnemingen in de streek

Z

oals de meesten van jullie
inmiddels wel weten, zullen
Loes en ik vanaf januari 2008 het
grootste gedeelte van het jaar in
het buitenland vertoeven. Een
noodzakelijk gevolg is dat ik, na
meer dan 10 jaar, stop met het
schrijven van de rubriek “Waarnemingen.”
Gelukkig heb ik Jan Vermeulen en
Joost van den Ouweland bereid
gevonden om deze taak van mij
over te nemen. Om door te kunnen
gaan met deze veel gelezen
rubriek, is het wel belangrijk dat
jullie je waarnemingen blijven
doorgeven. Zoals jullie weten, zijn
we niet alleen uit op zeldzaamheden. We besteden ook aandacht
aan leuke, ontroerende, verrassende ontmoetingen in de natuur
en dat mag ook in je eigen
achtertuin. Heb je een leuke
waarneming: blijf hem insturen
zodat ook andere leden mee
kunnen genieten. Het nieuwe
mailadres staat onderaan de
rubriek.
Bijzondere waarnemingen
Voor het zoveelste jaar op rij
verbraken de toendra rietganzen
van de Bleeke Heide het record van
de vroegste aankomstdatum. Het
werd zelfs de eerste septemberwaarneming ooit: op 30 september
werden de eerste twee rietganzen op
de Bleeke Heide gezien. Het betreft
waarschijnlijk geen overzomeraars
omdat het groepje één dag later al
was uitgegroeid tot 6 exx. Hetzelfde
geldt eigenlijk ook voor de
kolganzen: Reeds op 5 oktober
foerageerden er 8 kolganzen op de
Bleeke Heide.
Op 5 oktober zag Thomas
Verheijen al de eerste sijsjes.
Deze herfst en winter worden we
(sinds jaren) weer getrakteerd op

klapekster: klapeksters kiezen vaak toppen van dode bomen als uitkijkpunt.
foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl

overwinterende blauwe kiekendieven. Een roofvogelsoort die in
Nederland alleen nog maar (in
afnemende aantallen) op de
Waddeneilanden broedt. De sierlijk
sijs

jagende blauwe kieken kun je
vooral waarnemen in grote, open
gebieden. Een favoriet jachtgebied
deze herfst/winter is “De Generaal”
ofwel de toekomstige recreatieve
Foto: Loek van de Leur/ www.birdpix.nl
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Breemen de gelukkige. Voor zijn
relaas: zie de mailbox van 1-11.
Uit de mailbox
Erik Rijnen op 1-9:
Vanmiddag om 15.00 uur trok er
een groep van negentien ooievaars
over de Castelreesche Heide naar
het zuiden. Verder flink wat
jagende roofvogels ter plaatse: vijf
torenvalken, vier boomvalken, twee
sperwers, tien buizerds en veel
zwaluwen op trek.

kever op pindraad

driehoek, tussen de Baarleseweg, de
Alphense weg en de Alphense
Bergen. Behalve hier werd het
prachtige, hemelsblauwe mannetje
ook regelmatig op de Bleeke Heide
gezien.
Ook klapeksters hebben onze streek
weer uitgekozen als overwinteringsgebied. De klapekster is, als
broedvogel, uitgestorven in
Nederland. Zowel op de Regte (2),
als de Castelreesche, als de
Strijbeekse Heide werden weer
klapeksters gezien. Frie Boon zag
een klapekster in ’t Broek. De
zondag wandelgroep van Mark en
Leij vond een opgeprikte kever op
de grens van de “Generaal” en de
Alphense Bergen. Klapeksters
pinnen hun prooien (meestal grote
kevers) soms als voedselvoorraad
op pindraden (zie de foto). De
verzachte bosranden zijn ook voor
de klapekster aantrekkelijk.
Het rijke muizenaanbod lokte ook
de zeldzame ruigpootbuizerd deze
kant op (zie de mailbox). Vlak over
de grens in Duitsland viel ook het
grote aantal jagende velduilen op.
Misschien dat deze, overdag
jagende, uilensoort ook nog naar
onze contreien afzakt.
Spectaculair was de waarneming op

Foto: Loes Schaerlaeckens

20 oktober van de reusachtige
zeearend op Wortel Kolonie. De
zeearend is Europa’s grootste
roofvogel met een vleugelspanwijdte van bijna 2½ meter!!! De
zeearend doet het heel goed in
Europa en broedt alweer twee jaar
succesvol in de Oostvaardersplassen.
Elk jaar is er wel iemand getuige
van de spectaculaire jacht van de
slechtvalken op de Bleeke Heide.
Dit jaar was Raymond van

Johan Schaerlaeckens op 8-9:
Vannacht hebben negen ooievaars
overnacht op de Bleeke Heide. Ze
stegen vanmorgen op om 10.30 uur,
wonnen hoogte en zetten koers
richting België. De slechtvalk zat
weer op zijn vaste stek.
Stijn Leestmans op 8-9
als reactie op de vorige mail: En om
10.45 uur vlogen die ooievaars over
de trektelpost op de Castelreesche
Heide! Daar ook twaalf wespendieven, duinpieper, enz ... .
Jan Vermeulen op 8-9:
Gisteren een bezoek gebracht aan
het Ossengoor (Staatsbossen
Chaam). Gezien: twee met succes
op libellen jagende boomvalken,

slechtvalk met een nog levende, geslagen houtduif
foto: Mario Aspeslagh www.vogelsinzeeland.nl
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een wespendief op de grond. Verder
een groene specht en een havik.
Erik Rijnen op 8-9:
Vanmiddag een uur lang een
juveniele rode wouw boven de
C a s t e l r e e s c h e He i d e / W o r t e l
Kolonie. De vogel verscheen om
14.35 uur vanuit het moeras van
Kolonie en bleef tot 15.30 uur
boven het gebied jagen. Een paar
keer verdween hij even boven de
Schootsen Hoek of Wortel Kolonie,
maar de heide bleef trekken en pas
na een uur steeg hij hoog op en
verdween richting Baarlebrug. Ik
ben van 13.30 tot 15.30 uur op de
trektelpost geweest (een uur langer
dan gepland, maar pak je telescoop
maar eens in als er een rode wouw
pal boven je hoofd rondjes
draait.)
Heel veel zwaluwen
aanwezig. Van 13.30 tot 14.30 uur
passeerden minstens 300 boerenzwaluwen. Ook twee sperwers en
vier buizerds. Verder geen trek.
Gelukkig wel veel vogels ter
plaatse: acht buizerds, vijf torenvalken, twee haviken, drie blauwe
reigers. In het korenveldje veertig
kneutjes, drie roodborsttapuiten,
een paapje en een grasmus.
Noordelijk van het pad vloog een

blauwe kiekendief

Foto: Paul Cools www.pbase.com/paulcools666

groep van maar liefst zestien
patrijzen op. Verder tientallen
duiven en spreeuwen aanwezig. De
boerenzwaluwen gingen om 15.30
uur heel laag vliegen, vlak boven de
velden.
Er zaten ook nogal wat huiszwaluwen tussen. In Wortel Kolonie
zaten de prikkeldraden bij
Staakheuvel vol met boerenzwaluwen. Netjes schouder aan
schouder en honderduit kwetterend:
een prachtig tafereeltje.

rode wouw
Foto: Nico Beun / www.focusgallery.nl/Nico-Beun-Birds-Nature-and-Landscape

Johan Schaerlaeckens op 13-9:
Vanmiddag met de ecologen van
DLG en het waterschap in de
zuidelijke Bleeke Heide om de
laatste details van de inrichting te
bespreken (het wordt een plaatje).
Wij verjoegen (per ongeluk) een
havik van een nog levende
houtduif. De gewonde houtduif
waggelde onze kant op en meldde
zich aan als lid van Mark en Leij.
Vital van Gorp op 15-9:
Vandaag aan de Ronde Put (Postel,
België) gezeten. Zeer leuke dag.
Gezien van 11 uur tot 14 uur: Gans
de dag twee boomvalken jagend om
hun drie uitgevlogen jongen te
voeren met libellen. drie Haviken
samen in één beeld; twee sperwers;
een rode wouw ruim een uur
cirkelend boven de plas, samen met
havik en vier buizerds; een
slechtvalk, tien minuten zittend in
een dorre boom; vier overtrekkende
wespendieven; een bruine
kiekendief gans de dag jagend over
het rietveld; veertien buizerds; een
visarend op zoek en duikend naar
vis. Verder nog: 400 grauwe ganzen
(vorig jaar 350); drie grote
zilverreigers, een groenpootruiter,
vijf watersnippen, rietgorzen,
graspiepers, roodborsttapuiten,
ijsvogel, groene specht, veel
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zijn de jongsten niet meer en
moeten ons oude lichaam in acht
nemen en zeker niet overbelasten.
Wij hebben afgelopen zondag
gedurende een kleine tien
minuten de vogeltrek waargenomen en zijn toen moe en
voldaan thuis op de bank gaan
liggen. Gij moet natuurlijk ook
verstaan dat ne Ollander in tien
minuten meer ziet dan een klad
Belgen in een halve dag”.
Einde discussie.

zeearend (Oostvaardersplassen)

boomklevers. Zoals ge ziet, geduld
wordt beloond. Negen soorten
roofvogels gezien op één dag in je
eigen streek is niet slecht. Verder
blijven we positief denken en hopen
vroeg of laat op een broedgeval van
de visarend.
Noot van de redactie:
Vlaming Vital snapt al jarenlang
niet dat de Ollandse zaterdag- en
zondaggroep steeds wandelt en
fietst en nooit het geduld
opbrengt om eens enkele uurtjes
rustig op een mooie plaats te
gaan zitten. Dit heeft in het
verleden al tot vele (vaak
humoristische) woordenwisselingen geleid tussen de
Ollanders en de Belgen zoals
blijkt tussen onderstaande
mailwisseling tussen Vital van
Gorp en Frank Degenaar:
De reactie van Frank op bovenstaande, bijzondere waarnemingen van Vital op 17-9: “Toch
vreemd: Wij hebben zeker een
minuut of tien naar de lucht
gekeken en vrijwel niets gezien.
Wat is het betrouwbaarheidsgehalte van die “waarnemingen“
van Vital. Begint hij niet wat oud
te worden?”
De reactie van Vital op 18-9:
“Het zou verstandiger zijn om ‘s
morgens voor het vogelen wat

Foto: Staatsbosbeheer/Ruben Smit

minder koffie te drinken. Ik vind
ook, des te meer koffie jullie
drinken, des te meer er geluld
wordt. Daarna lopen jullie
gestresseerd door de cafeïne op
de Bleeke Heide als gekken rond,
om na een klein uur kapot terug
op de bank te vallen. Doordat
jullie half gedrogeerd en
oververmoeid van het lullen op
de Heide rondlopen, zien jullie
natuurlijk geen vogel vliegen”.
De reactie van Frank op 18-9:
“Potverdikkemese Vitalis, gij wilt
ons een uur laten rondlopen?!!
Ge zijt zot geworden zeker. Wij

toendra rietganzen

Hans van Kapel (Brabantse
Delta) op 19-9:
Misschien wisten jullie dit al, maar
toch maar even: Gisteren was er een
dag over exoten bij de provincie
Noord-Brabant. De stier- of
brulkikker begint in Vlaanderen
toch een behoorlijk probleem te
worden. Alain de Vocht en Robert
Jooris wisten te melden dat de soort
ook te vinden was op minimaal vier
plaatsen in het dal van de Mark bij
Hoogstraten. Ik meende te horen
dat Alain ook meldde dat de soort
nog een virus bij zich heeft
waardoor andere amfbieën het
loodje leggen. Gelet op de
voorbereidingen voor de herintroductie van de boomkikker in het
dal van het Merkske, maar ook
gezien allerlei andere inspanningen

Foto: Eelke Schoppers / www.naturepix.nl
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op amfibiegebied in Nederland,
lijkt het toch ontzettend handig om
met de Vlaamse partijen afspraken
te maken over het beheerbaar
houden van de soort en/of zelfs
volledig uitroeien van de soort in de
buurt van Hoogstraten.
Johan Schaerlaeckens op 1-10:
Gisteren met de zondagfietsgroep
de eerste twee toendra rietganzen
op de Bleeke Heide. De eerste
septemberwaarneming ooit. Het kan
natuurlijk twee overzomeraars
betreffen, maar omdat het eerste
groepje (zeven) rietganzen vorig
jaar op 1 oktober gezien werd,
betreft het waarschijnlijk wilde exx.
Verder een groep van ongeveer 70
putters en de slechtvalk. In 't Broek
nog een groepje boeerenzwaluwen.
Henk Laarhoven op 5-10:
Vandaag op de Bleeke Heide acht
grauwe ganzen, zes toendrarietganzen, acht kolganzen en twee
indische ganzen. Zijn de kolganzen
niet recordvroeg? (net als de
toendrarietganzen die jij dit
weekend al zag?).
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wat biddend om dan met de typische trage vleugelslag langs de telpost te vliegen om net over de grens
in België in een den te gaan zitten
om er daar vervolgens door een
zwarte kraai uitgejaagd te worden
om zo door te vliegen achter het
bos richting het zuiden. Zijn typische kenmerken waren goed te zien:
bidden, trage vleugelslag, langere
vleugels dan een buizerd, pikzwarte
borstband met zwarte polsvlekken
en witte staart met brede donkere
eindband en de lichte kop van een
juveniele ruigpootbuizerd wat zeer
goed te zien was toen hij in de den
ging zitten. En gezien de massale
doorkomst van ruigpootbuizerds in
Falsterbo zou ik er niet van verschieten dat er nog meer gaan volgen in de regio. Dus dubbel checken die buizerds zou ik zeggen.

Henk Laarhoven en Huub Don
op 8-10:
Henk: Vanmorgen op de Bleeke
Heide een foeragerende grote zilverreiger, achtenveertig
toendrarietganzen en tweeëntwintig kolganzen.
Huub: Op de Bleeke Heide vanmiddag o.a. veertig toendrarietganzen, zeventien kolganzen, zes
knobbelzwanen, twee aalscholvers,
ca. 75 smienten, drie bonte strandlopers, twee dodaarsjes, adulte
slechtvalk. Verder winter-talingen,
slobeenden, wilde eenden, waterhoen etc. Langs het zandpad tien
putters, man roodborst-tapuit,
kneutjes en graspiepers.

Erik Rijnen op 20-10:
Sensatie op de trektelpost deze
morgen: iets voor twaalf uur kwam
een juveniele zeearend laag over
de Castelreesche Heide! Kort
daarvoor hadden de Canadaganzen
op het Bootjesven luidkeels gealarmeerd en toen verscheen ter hoogte
van de noordingang van Wortelkolonie een mengeling van een boel
kauwen, buizerds, twee haviken
met daar onder - vlak boven de
boomtoppen - een hele grote
roofvogel. Dat bleek dus een
zeearend te zijn. De vogel bleef
ongeveer tien minuten ter plaatse
rondzweven, steeg toen hoger op en
trok onder escorte van een viertal
héél klein lijkende buizerds via
Schootsen Hoek naar het westen
(richting Schietveld?). Verder een
redelijke teldag, met o.a. nog een
late boerenzwaluw. De roofvogeltrek kwam rond het middaguur op
gang. Ter plaatse een fraai
poserende klapekster.

Stijn Leestmans op 18-10:
Castelreesche Heide: Vandaag om
8.20 uur een juveniele ruigpootbuizerd aanvliegend vanuit het noordoosten. Voor de telpost af en toe

Huub Don op 26-10:
Een onmiskenbare juveniele
ruigpootbuizerd trok vanochtend
rond tienen langs het zuidelijke
zandpad op de Bleeke Heide

richting oost. Ter plaatse ook een
mannetje en een juveniele blauwe
kiekendief, een vrouwtje havik,
twee slechtvalken, 155 toendra
rietganzen en 150 kolganzen.
Stijn Leestmans op 28-10:
Deze namiddag zat er een roerdomp
aan het moeras te Wortel Kolonie.
De vogel liep van het biezengedeelte het water door naar de
wilgen in het moeras waar hij
verdween. Op de Bleeke Heide
zaten 350 kolganzen en 150
rietganzen.
Johan Schaerlaeckens op 29-10:
Op zondag hadden we met de
zondagfietsgroep een jagend
vrouwtje blauwe kiek op de
Generaal in Chaam. Ben in de
schemering nog naar de Bleeke
Heide gaan kijken in de hoop dat
daar enkele blauwe kieken kwamen
slapen. Helaas vergeefs. De
waarnemingen van de blauwe
kieken (en de r.p.-buizerd) op de
Castelreesche en de Bleeke Heide
klopt volledig met het beeld in
Duitsland van afgelopen week.
Daar zaten veel meer ruigpootbuizerds, blauwe kieken, velduilen
(op één plaats vier), klapeksters dan
andere jaren in dezelfde tijd. Het is
daar een heel goed muizenjaar. Als
illustratie ving een vos pal voor
onze camper in minder dan vijf
minuten zo'n tiental muizen. Ik
verwacht daarom ook nog wel
waarnemingen van velduilen.
Raymond van Breemen op 1-11:
Beste vogelvrienden. Vanmiddag
(14.30 uur) een spectaculaire show
op de Bleeke heide: Toen een boer
de oevers van de westzijde van de
grote plas ging maaien, gingen alle
vogels massaal op de wieken.
Meteen verschenen de twee
slechtvalken ten tonele. Een vloog
onder de massa vogels door, de
andere maakte hoogte en met een
spectaculaire stootduik greep hij
een wintertaling uit de massa. De
slechtvalk ging gelijk met zijn prooi
op het weiland aan de zuidoever
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zitten. Meteen links en rechts van
hem een zwarte kraai. De slechtvalk
schermde zijn prooi af met zijn
vleugels en begon te plukken, de
andere slechtvalk was ik uit het oog
verloren doordat ik enige tijd naar
het plukken heb staan kijken. Nog
nooit een jachtpartij van een
slechtvalk van zo dichtbij gezien.
Met dank ook namens de
slechtvalken aan de boer. Ik ga er
van uit dat deze beheersmaatregel
{maaien} op de planning stond
{Johan?}. (Redactie: Drie kwartier
later kregen we een sms’je van
Huub Don dat beide slechtvlaken
van de ongelukkige wintertaling
aan het peuzelen waren. Huub en
Raymond hadden elkaar blijkbaar
net gemist).
Johan Schaerlaeckens op 3-11:
Vanmorgen met de zaterdaggroep
een klapekster die vanuit het
Langven (Strijbeekse Heide) naar
een boomtopje vloog op het
afgeplagde heidegebied er tegenover.
Frie Boon op 4-11:
Vanmorgen zat boven in de top van
een boom in de weilanden van ’t
Broek tegenover het Valkenberg
een klapekster.
Verder zijn ook de sijzen weer in
het land.
Twan Mols op 4-11:
Op zaterdag 3 november langs de
Boerenbaan in Alphen: zeven
geelgorzen, ca twintig veldleeuweriken, een torenvalk. Op de
hoek met de Oude Gilze baan een
grote (meer dan 100) gemengde
groep ringmussen en vinken. Op
zondag vier november zaten er nog
meer veldleeuweriken, circa 60 à
70 exx., regelmatig opvliegend
om verderop weer neer te strijken,
een prachtig gezicht.
Will Woestenberg op 10-11:
Vanmiddag op het Hondseind in
Alphen een ijsvogeltje gespot in de
Leij. Dit is hemelsbreed ongeveer

Waterspitsmuis

een kilometer westelijk van de
Poppelsche Leij die hier de grens
met België vormt. Bij die
Poppelsche Leij heb ik vanmiddag
tien lokbuizen voor het waterspitsmuizenonderzoek geplaatst. Ook
nog tien lokbuizen in een beekje
achter het Uilenkasteel gelegd. Ben
erg benieuwd of we de waterspitsmuis zullen aantreffen.
Johan Coertjens op 11-11:
Vanochtend om 10.30 uur zaait een
mannetje blauwe kiekendief paniek
onder de honderden smienten op de
Bleeke Heide.
Huub Don op 23-11:
2007-2008 lijkt een topwinter voor
klapeksters te worden in onze regio.
Voor West Brabant (incl. Regte
Hei) zijn voor oktober-november
inmiddels meer dan vijftig waarnemingen binnengekomen. Dit is
meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Ook net over
de grens (o.a. bij Kalmthout en
Brecht) worden recordaantallen
klapeksters gemeld.
Johan Schaerlaeckens

Foto: Lubomir Hlasek (www.hlasek.

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 26 november 2007
verwerkt.

Met dank aan allen die de moeite namen hun waarnemingen
door te geven. Iedereen kan zijn
waarnemingen, liefst via e-mail,

Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam
E-mail: jem.vermeulen@wxs.nl
Telefoon: 0161 491327
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Huiszwaluwtelling 2007
Zoals elk jaar hebben mijn zus Elly en ik dit jaar de huiszwaluwnesten in de omgeving geteld. U bent
van mij een stukje gewend waarin
ik per dorp beschrijf hoe de huiszwaluwen het hebben gedaan. Dit
jaar doe ik het anders en neem ik u
mee met de tellingen van dag tot
dag.
Zaterdag 14 juli
De weersvooruitzichten zijn redelijk en we besluiten maar meteen
een flinke tocht te maken: Ulicoten.
Het telwerk gaat beginnen! Ik voel
een beetje dezelfde spanning als
vroeger bij het paaseieren zoeken.
We rijden eerst naar Baarle-Nassau
en via de Hoogstratensebaan naar
Castelré. Zo tellen we op weg naar
de uithoeken alvast delen van de
dorpen waar we doorheen komen.
Langs de Hoogstratensebaan tellen
we 21 nesten (1 minder dan vorig
jaar). Niet gek, maar wat zegt het?
De eerste keer dat we het hele eind
naar Castelré reden in 1990, wisten
we helemaal niet waarvoor we het
deden. Het is wel Nederland, maar
zitten er ook huiszwaluwen? Er zaten er toen welgeteld 2. Vanaf 1994
was Café in Holland de enige reden
om naar Castelré te rijden. Maar in
2001 en sinds 2005 zit er elk jaar
één enkel nest.
Van Castelré rijden we via de Haldijk naar Ulicoten. Mooi fietsen!
Hier en daar vinden we enkele nesten op bekende plekken. Op de
Beemdendreef tellen we in totaal 35
nesten (-8) en op de Oude Strumpt
8 (-11). Aan de Chaamseweg/Hazenberg tellen we 10 nesten (-11)
en op de Kleine Maaijen eveneens
10 (-7). We beginnen ons een beetje
zorgen te maken. Gelukkig tellen
we 13 nesten aan de Wilhelminastraat (-1) en huizen er 37 zwaluwen op 11 adressen (!) van de
Dorpstraat (+3). Op Lijmbeek 2 tellen we zeven nesten. Die hadden we

gemist als de bewoner ons vorig
jaar niet had gebeld. Gelukkig weet
hij ook nog hoeveel nesten er de
afgelopen jaren zaten zodat we de
administratie op orde kunnen maken. Nu moeten we wel elk jaar
naar de Lijmbeek rijden, de zoveelste uithoek in ons telgebied, maar
dat vinden we niet erg.
Om 19.10 uur zijn we weer terug en

na een heerlijke maaltijd bij Elly,
doe ik nog even de Molenwijk in
Alphen. Ik kom er tot de schokkende conclusie dat ik al die jaren Hofstade 30 over het hoofd heb gezien.
Het is moeilijk om goed zicht op de
dakrand te krijgen maar er zit wel
een nest! Hoe was dat de jaren ervoor? Wie het weet, mag het zeggen. Op Haverheining 15 tref ik
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twee nestrestanten aan terwijl dat
adres helemaal niet op onze lijst
staat. Weer zo’n vraag. Wanneer
hebben de zwaluwen hier gebroed?
Uiteindelijk kom ik op 38 nesten in
de Molenwijk (-6). Met 77 kilometer in de benen zit de eerste dag erop en maak ik de balans op: voor
Ulicoten een verlies van 36 nesten.
Zondag 15 juli
Vandaag wordt het zonnig met in
de avond mogelijk een bui. Chaam
staat op het programma. We rijden
via de Ulicotensebaan in Alphen en
de Bredaseweg in Baarle Nassau,
waar we 27 nesten tellen (+9). We
raken weer enigszins hoopvol gestemd. De winst zijn we echter
meteen weer kwijt want op de Ulicotenseweg 50 komen we met
moeite op 14 nesten (-10). We drinken een kop koffie met een koek
(+1) met uitzicht op de Bleeke Heide. Het is ondertussen warm en benauwd geworden. De rest van
Chaam ten zuiden van de bebouwde
kom is een kwestie van veel fietsen
en weinig tellen.
Ten noorden van de bebouwde kom

is heel wat meer te tellen. Op de
Snijderseweg tellen we 6 nesten (11), op de Kloosterstraat 24 (-7) en
op de Gilzeweg 18 (+3). Het ziet
ernaar uit dat ook Chaam dit jaar
minder huiszwaluwen zal hebben.
Zoals elk jaar eten we onze boterhammen aan het eind van de Kloosterstraat tegen de bosrand. Boven
ons hoofd is een gevecht gaande
tussen een bui en de zon. Tot vijf
keer toe regent het een minuutje en
is het weer een paar minuten droog.
Elke keer regent het ietsje harder,
maar na de vijfde keer lijkt de zon
toch te winnen. We stellen vast dat
de regen ons telwerk (nog) niet
heeft gehinderd. Na de lunch deze
keer geen steentjes-tegen-de-paalvan-het-bord-Kloosterstraat-gooienwedstrijd. Die ben ik een jaar of
tien geleden begonnen, maar dit
jaar zijn de tegenstanders thuis gebleven. Ze treffen voorbereidingen
voor de carnavalsoptocht van 2008
(de gekken!).
Zoals op veel adressen treffen we
op Schuttershoefweg 7 twee blije
bewoners. Sinds 2001 hebben ze
huiszwaluwen en het kunnen er niet

genoeg worden. Zoals bijna elk jaar
weet de mannelijke helft van het
echtpaar ons nog een adresje aan de
hand te doen dat we anders hadden
gemist. Hij had een cake kunnen
verdienen (zie verderop) door het
adres achter te houden, maar zo is
hij niet!
In de bebouwde kom van Chaam is
het moeilijk tellen. Op diverse plekken zitten enkele nesten en regelmatig duiken er nieuwe op onder de
daken van nieuwe huizen. Op Blokkenweide 18 broeden sinds 1999
huiszwaluwen in kunstnesten en op
Hoefakker 24 zijn dit jaar zelfs alle
kunstnesten bezet. Een reden voor
de trotse bewoner om een op internet gevonden plaatje van (boeren)
zwaluwen op zijn rechter bovenarm
te laten tatoeëren.
Op het allerlaatste moment, we zijn
moe en moeten gaan eten, ga ik
toch nog even naar Withagen 65.
Daar zat 12 jaar geleden een nest en
de toenmalige bewoners hadden enkele uit het nest gevallen jongen
helemaal naar een opvangcentrum
in Zundert gebracht. De zwaluwen
waren er dus welkom. En ja hoor, er
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zit een nest! In de buurt is nergens
een nest te bekennen en er keert zomaar een huiszwaluw terug naar
Withagen 65. Een wondertje? Of
brachten resten van het oude nest
een huiszwaluw op het idee het
maar weer eens te proberen?
Uiteindelijk zijn we om 19.20 uur
klaar en kan ik de balans voor
Chaam opmaken: 72 kilometer gefietst om een verlies van 37 nesten
te constateren.
Maandag 16 juli
Er hangt zwaar onweer iets ten westen van ons telgebied, maar volgens
de buienradar krijgen we om 11.00
uur en 11.30 uur slechts een paar
druppels. We gaan vandaag in Riel
tellen; lekker dicht bij huis voor het
geval de buienradar het mis heeft.
Eerst even langs de Schellebaan
waar we onder een nieuw geverfd
dak 10 mooie spiksplinternieuwe
nesten aantreffen (-3). De regen van
11.00 uur is niet gekomen en het
beetje regen van 11.30 uur is zeven
minuten te laat. We stellen vast dat
het weer ons nog niet belemmerd
heeft in ons telwerk.
We rijden verder en tellen 20 nesten
op Looienhoek/Brakel (+4). De
eens zo mooie kolonie van ’t Hoefke 3a is nu al vijf jaar onbezet en
helaas zijn na 18 jaar de huiszwaluwen verdwenen van de Oude Tilburgsebaan 23 en 25. Toch lijkt het
mee te gaan vallen in Riel want in
de nieuwe wijken weten de huiszwaluwen zich te handhaven. Min
of meer bij toeval ontdekken we
een nieuw nest op Maasland 6. Het
nest is niet helemaal mooi dicht gebouwd, maar na even geduldig
wachten, blijken er toch jongen gevoerd te worden. Met 4 nesten op
de Spaanse Hoek (+2), 5 op het
Zandeind (0) en 11 op de Vijfhuizenbaan (+1) komen we voor Riel
op een winst van vijf nesten.
Carnaval 2008 kan even wachten en
na intensief mobiel contact voegen
Elly’s zoons Nick en Robin zich bij
ons. We gaan nog een stukje van
Gilze tellen. We beginnen met de
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Molenstraat en Hofstad. Het afgelopen jaar zaten daar voor het eerst
geen huiszwaluwen meer. Dit jaar
blijkt toch nog een paartje Hofstad
23 gevonden te hebben. Onderweg
terug naar Alphen tellen we 4 nesten op de Horst (+1), 7 op de Brakken (0), 5 op de Bessemeindseweg
(-5), 8 op de Besterd (-4) en 6 op de
Boerenbaan in Alphen (+2). Op het
eind begint het een beetje te spetteren en in de avond regent het wat,
maar dan zit ik alweer binnen met
49 kilometer in de benen en in de
wetenschap dat er in ieder geval al
één dorp is met meer nesten dan vorig jaar.
Dinsdag 17 juli
Elly moet vanochtend nog wat werken en ik ga alleen op pad naar
Baarle-Nassau via Terover,
Hondseind en ’t Sas. Op Hondseind
25 staat me een verrassing te wachten: een hond. Ik zie de nesten van
een afstand zitten, maar ik weet niet
of de hond mij wel ziet zitten. Ik
probeer me te herinneren of deze
hond wel te vertrouwen is. Ik sta
even te dralen, loop het erf een
stukje op en zie dat de hond opstaat
en mijn kant op komt. Ik draai maar
weer om. Gelukkig komt er na een
tijdje iemand tevoorschijn. Hij leidt
me, zoals andere jaren, rond het
huis en ik tel de nesten. Het zijn er
20 (+9); meer dan we ooit op één
adres in Alphen hebben geteld! Het
zijn ook allemaal mooie nesten.
Mijn dag kan niet meer stuk!
Op Terover tel ik 26 nesten (+1),
maar ik moet er wel bij zeggen dat
we jarenlang vergeten zijn aan de
terraskant van nummer 14a te kijken. Daar blijken al die tijd ook
nesten gezeten te hebben. Gelukkig
was een bewoonster zo vriendelijk
me de nesten te laten zien en met
mij te reconstrueren hoeveel het er
de afgelopen jaren ongeveer geweest moeten zijn.
Ik rijd door naar Groot Bedaf waar
de huiszwaluwen al jaren het record
laag broeden in bezit hebben. Je
kunt zo bij de nesten onder het dak

van de garage. Het zijn er, op verschillende adressen van Groot Bedaf, 27 (-9). Vanaf de Heikant komt
Elly erbij en rijden we via Schaluinen en de Grensweg naar Ghil waar
we 9 nesten tellen (+5). We rijden
over Zondereigen naar het Gorpeind. Vroeger was er nog een winkeltje in Zondereigen waar we chocola gingen kopen. Ik vraag Elly
voor de grap of ze franken bij zich
heeft. Ze pakt meteen haar portemonnee en haalt daar een frank uit
tevoorschijn. Maar ja, ik had gevraagd om franken.
Op het Gorpeind tellen we 11 nesten (-4). Op het Gorpeind 11 leveren we de beloofde cake af en staan
we versteld van het grote aantal
boerenzwaluwnesten in een relatief
kleine stal. De boer in ruste vertelt
ons dat hij ook zonder vee aan het
eind van het seizoen de stal moet
schoonspuiten met een hogedrukreiniger. Bij het naderen van Eikelenbosch bluf ik dat er na 12 jaar
afwezigheid wel weer huiszwaluwen zullen zitten. En ja hoor: één
nest op Eikelenbosch 1b!
We sluiten Baarle-Nassau af door
nog wat kriskras door de bebouwde
kom te rijden. We ontdekken een
nieuw nest onder een spiksplinternieuw huis. Het is even zoeken naar
het naambordje van de straat die
nog geen straat is. Het is Hoogakker en het is Baarle-Hertog, maar
hij telt wel. In Baarle-Hertog vinden we overigens weinig nesten, al
moet ik zeggen dat we er iets minder goed zoeken. Na 64 kilometer
fietsen zijn we weer thuis en kunnen we de balans opmaken voor
Baarle-Nassau: vier nesten minder,
dat valt mee.
Woensdag 18 juli
De laatste dag alweer. Vandaag
Hulten, Molenschot en de rest van
Gilze. Maar we beginnen met drie
huizen aan de Gilzerweg in Alphen
waar sinds 2004 huiszwaluwen zitten. We tellen er zeven nesten (-3).
Nu is het even een flink stukje fietsen naar de grootste kolonie van
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ons telgebied, in Hulten. Daar aangekomen zien we dat het niet zo
druk is als in 2005 toen er 51 nesten
zaten. We tellen er 32 (-12) en maken een praatje met de bewoners
van het huis. Bij het ontstaan van de
kolonie vroegen we of ze geen last
hadden van de zwaluwen. De
vrouw des huizes antwoordde: “Wij
leven toch ook van de natuur”. Een
heldere kijk waar geen speld tussen
te krijgen is; wij leven van wat de
natuur voortbrengt en de natuur
mag daar wat voor terug nemen.
Komende winter wordt het huis geverfd. Ik ben benieuwd wat de zwaluwen gaan doen. In veel gevallen
komen ze gewoon terug.
We rijden door naar de Wierikstraat
waar ze een aantal jaren geleden na
een verfbeurt de huiszwaluwen toch
zijn kwijtgeraakt, hoogstwaarschijnlijk aan de hiervoor bezochte
kolonie. We treffen één gaaf nest
aan, maar het is er stil en we noteren een nul.
We rijden van Hulten naar Molenschot en schampen een bui. Even
wordt het gevoelig frisser, maar tien
minuten later drinken we aan de
kant van de weg een kop koffie (en
nog een) in de stralende zon. We
rijden door de Broekstraat waar we

20 nesten tellen (-1). We kriskrassen wat door Molenschot en beginnen met een erg dreigende lucht aan
de Schoolstraat. Deze keer zullen
we de dans niet ontspringen en na
het tellen van 19 nesten (-3) gaan
we snel schuilen in een open stal.
We maken van de nood een deugd
door onze boterhammen op te eten.
Als we ons brood op hebben is het
droog. We constateren dat we geen
verlet hebben gehad door het weer.
In de pastoor van de Rietstraat ontdekken we een nieuw nest op nummer 22. Misschien zat het er vorig
jaar ook al. Wie het weet mag het
zeggen? Erger zijn de restanten van
een nest op nummer 35 dat niet
eens op onze lijst voorkomt. Wanneer zat het nest er en is zijn de
huiszwaluwen tot broeden gekomen? We zouden het graag weten.
We rijden terug naar Gilze via de
Rimpelaar en de Bavelseweg. Hier
en daar zit een enkel nest. Alleen
aan het eind van de Oranjestraat
was nog sprake van enige concentratie. Daar vestigden zich in 2003
ineens drie zwaluwen en dat werden
er in de daarop volgende jaren resp.
5, 8 en 7 om dit jaar uit te komen op
….2, helaas, waarschijnlijk een aflopende zaak. Gilze is nooit een

echt huiszwaluwendorp geweest.
Waarom niet? Ik durf het niet te
zeggen.
We rijden terug door nog wat ‘lege’
straten in Gilze. Na de 69 kilometer
van vandaag zit het telwerk er ineens op.
Donderdag 19 juli
Geen teldag, maar een invoerdag.
Elly belt met een onrustbarende
mededeling. Ze doet mee aan de
fotopuzzeltocht en ontdekt op de
Lage Aard een adres met ongeveer
30 nesten. Is het daar Molenschot
of Bavel? De volgende dag kijk ik
op mijn werk in een bestand met
gemeentegrenzen: Bavel, gelukkig!
Het resultaat van mijn invoerwerk
ziet u hieronder. We hebben 638
nesten geteld; 102 minder dan vorig
jaar. Verderop vindt u ook alle
adressen waarop dit jaar huiszwaluwen zijn aangetroffen. Laat het ons
weten als u nog nesten weet op een
adres dat niet op deze lijst staat. Zoals elk jaar is er een cake voor de
eerste drie bellers die ons daadwerkelijk aan een nieuw adres helpen.
U kunt bellen met Elly Meeuwsen:
013-5082504.
Henk Meeuwsen

Alphen: Baarleseweg 54-58, Boerenbaan 9, Gilzerweg 8, 8a,10, Haagstuk 23, Haverheining 2, 8, 10, Hazenberg 21,
27, Hofstade 1, 8, 13, 15, 17, 21, 30, Hoge dries 2, Hondseind 25, Lindenakker 17, Molendries 2a, 4, Molenstraat 25,
Papenakker 18, Terover 9, 11, 14a, 16, Weimortel 1, 2.
Baarle-Hertog: Hoogakker 3.
Baarle-Nassau: Bredaseweg 27, 39, Eikelenbosch 1b, Ghil 13, 14, Gorpeind 2a, 6a, 11, Groeske 7a, Hoogstratensebaan 32, 34, 43, 49, 55, Kapelstraat 44, Kievit 1a, Nijhoven 1a, 4-6, 10, Oordeelsestraat 4a, 5, 7c, 12, Reth 12.
Chaam: Baarleseweg 34c, 34d, 42, Blokkenweide 14, 18, 26, Bosweg 1, Bredaseweg 53, 69a, Dekkerstraat 2, Dukaatstraat 2, Ganzenbeemd 22, Gilzerweg 55b, 55c, Hoefakker 22, 24, Horst 19, Kloosterstraat 12, 13, 14, 15a, Meijsberg 2, Nieuweweg 3, Oude Bredasebaan 13a, Raadhuisplein 3, Ravenbos 6, Roode Beek 2, 4, Schootakkerstraat
2, Schuttershoefweg 7, 8, Snijderseweg 14, Ulicotenseweg 15a, 50, Wildertstraat 1a, 23-25, Withagen 65, Wouwerdries 13, 15, Zwanendries 1.
Gilze: Bessemeindseweg 10, Besterd 10, 15, Brakken 10, Hofstand 23, Hoogstraat 4, Horst 28, Oranjestraat 103, 130.
Hulten: Hulteneindsestraat 27.
Molenschot: Broekstraat 6, 7, 12, 13, 14, 20, Burgtsebaantje 5, Past. Van de Rietstraat 22, Schoolstraat 6, 19, 22, 26,
46, 50, 64.
Riel: Brakel 2, Kaar 1, Kantakkers 6, Lange Voren 8, Liefkenshoek 20, Looienhoek 2, Maasland 6, Muldersbaan 12,
Oude Tilburgsebaan 3, Ronde Akkers 8, 10, 18, Schellbaan 2, Spaanse Hoek 2, 5, 8, Tilburgseweg 13, Veertels 6,
Vijfhuizenbaan 5, 8, 10, 26, Zandeind 4, 25.
Ulicoten: Beemdendreef 3, 6, Chaamseweg/Hazenberg 20, 23, 24, 25, Den Dries 4, 20, Dorpstraat 3, 8, 9, 11, 12, 17,
18, 21, 23, 24, 26, Haldijk 5, 7, Kleine Maaijen 8, Lijmbeek 2, Oude Strumpt 12, Wilhelminastraat 18.
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Recreatiezonering Ulvenhout/Chaam

Z

oals al in eerdere nieuwsbrieven vermeld, heeft
Staatsbosbeheer een visie ontwikkeld t.a.v. de recreatiezonering in
de boswachterijen Chaam/
Ulvenhout. Gezien de toenemende
verstedelijking rondom het noordelijk deel van de boswachterij Ulvenhout en de veranderende vraag
naar recreatiemogelijkheden, gaat
recreatie een steeds belangrijker
rol spelen.
Extensieve recreatie
De huidige zonering en recreatievoorzieningen in de boswachterijen
stammen uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De toenmalige doelstelling was om de boswachterijen ook
voor auto’s goed bereikbaar te maken ten behoeve van de recreatie in
het bos. De voorzieningen zijn eenvoudig van aard en zijn gericht op
extensieve recreatie, zoals wandelen, fietsen en paardrijden.
Een echte samenhang tussen de verschillende voorzieningen is er niet.
Het ontbreekt aan voldoende inzicht
in mogelijkheden voor concrete recreatievoorzieningen en wat waar
gewenst, mogelijk of noodzakelijk
is. Dat inzicht, vertaald in een recreatiezoneringsplan en uiteindelijk
een z.g. uitwerkingsplan, is cruciaal
voor het realiseren van een visie op
recreatie, zowel op korte als langere
termijn. Dit plan is 2007 gerealiseerd.
Inloopmiddag
Op zondagmiddag 26 augustus
2007 heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met adviesbureau
Route IV een z.g. inloopmiddag gehouden. De gemeente Alphen/
Chaam, Heemkundekring “Paulus
van Daesdonck, VVV Chaam en
Mark & Leij waren aanwezig met
een stand. Ondanks de publiciteit
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was de opkomst van het publiek
niet overweldigend. Maar het publiek dat kwam, was zeer geïnteresseerd.
Hondenlosloopgebied
We gaan nu langzamerhand een
start maken met de daadwerkelijke
uitvoering. Eén van die zaken is het
hondenlosloopgebied. In het verleden heeft Staatsbosbeheer ruim
1000 hectare rondom Breda ingesteld als hondenlosloopgebied.
Hierbij is duidelijk gesteld dat de
honden wel los mogen lopen, maar
alleen onder appèl. Vooral dit laatste heeft meegespeeld bij de herziening van de losloopterreinen in het
kader van de recreatiezonering
Chaam/Ulvenhout. In Chaam is in
het verleden een bosgebied van ongeveer 250 hectare aangewezen: de
bosstrook ten zuiden van de Huisdreef tussen de Gilzeweg en de
Alphense baan. In de loop van volgend jaar gaat het losloopgebied
van 250 naar 120 hectare. Het noordelijk deel vervalt als hondenlosloopgebied.
De belangrijkste redenen zijn:
9 het bosgedeelte tussen Gilzeweg en Putvenweg vormt een
overgangszone van bosterrein
naar open gebied, zonder dat
deze wordt doorsneden door
een openbare weg.
9 Het gebied wordt ontwikkeld
als een z.g. Begeleid Natuurlijke eenheid. In de toekomst zal
het gebied ruiger worden met
een mozaïek van open en gesloten plekken in het bos, wat mo-

gelijk zal worden beheerd met
grote grazers.
Het gebied tussen Putvenweg/
Huisdreef/Alphensebaan zal in
de toekomst aansluiten op de
“recreatieve poort”.

Verder:
9 De blauwe wandelroute start bij
“de Steengroeve” en loopt voor
de helft binnen het losloopgebied. Dat is niet handig omdat
de hond aan de lijn moet zodra
men de Huisdreef oversteekt.
9 Het is niet handig dat er honden
in het speelbos komen (al dan
niet aangelijnd). De combinatie
van spelende kinderen en hondenpoep is niet fris.
9 Niet ieder kind/volwassene is
gecharmeerd van een tegen zich
op springende hond.
9 Een hond dient onder appèl te
zijn. De hond luistert naar de
baas/bazin en blijft op korte afstand blijft én in het zicht van
de eigenaar. Niet in het zicht
vergroot het risico op “stropen”.
9 Honden zwemmen regelmatig
in het Putven. Dit is/was nooit
toegestaan i.v.m. de verstoring
van flora/fauna.

Alleen dit jaar al zijn een aantal reeen door automobilisten doodgereden, waarvan aantoonbaar is dat jagende honden de aanleiding vormden. Twee reekalven zijn zelfs bin-
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nen het hondenlosloopgebied doodgebeten door loslopende honden
(ooggetuigen).
Omdat Staatsbosbeheer recreatie
hoog in het vaandel heeft, is gekeken naar een alternatieve locatie.
We wilden wel proberen om het
volledige aanbod van losloopgebied
te handhaven. Aangezien de recreatiezonering met meer doelgroepen/
motiefgroepen te maken heeft,
waaronder ruiters en fietsers, bleek
het verstandiger om deze hectares
“te verplaatsen” naar een ander object. Dan blijft de totaaloppervlakte
binnen de Baronie gelijk. Alleen de
één moet er iets meer moeite voor
doen om er komen dan de ander.
Het is nu eenmaal zo dat met alles
wat je doet, je doet het nooit goed
voor iedereen. En dat is nu net de
reden om een recreatiezonering in
te stellen waarbij zoveel mogelijk
motiefgroepen een plaatsje vinden,
waarbij natuurlijk wel een evenwicht moet zijn tussen recreatie en
natuurbescherming en -ontwikkeling. De daadwerkelijke handhaving op naleving van het aanlijngebod zoals hierboven vermeld, zal
gebeuren vanaf het moment dat
Staatsbosbeheer nieuwe huisstijlborden plaatst. Dit is naar verwachting eind 2008.
Daarnaast starten we met de aanleg
van de entrees. Het ligt in de bedoeling om een aantal nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Zo wordt
o.a. de parkeerplaats in de Alphense
bergen verplaatst naar de rand van
de Alphense Baan. De parkeerplaats
aan het Putven vervalt en een gedeelte van de Huisdreef wordt afgesloten voor auto’s. Ter compensatie
wordt de parkeerplaats op de hoek
Huisdreef/Putvenweg opgewaardeerd. Maar daarover volgende keer
meer.
Namens Staatsbosbeheer beheerseenheid Chaam/Langstraat wens ik
de lezers van deze Nieuwsbrief een
voorspoedig en vernieuwend 2008.
Dick Elings
Staatsbosbeheer

Afscheid van een
zeer gewaardeerd redactielid

I

n de tien jaar dat de natuurvereniging bestaat bent u ongetwijfeld ontelbare malen de
naam van Johan Schaerlaeckens
in de nieuwsbrieven tegengekomen. Niet zo verwonderlijk. Als
medeoprichter was hij de eerste
jaren ook voorzitter van de natuurvereniging Mark & Leij en was hij
voor de externe partijen een belangrijke, maar vooral een zeer gewaardeerde overlegpartner. Daarvoor is hij in de afgelopen tijd diverse malen in het zonnetje gezet.
Echter, Johan zal, nu hij niet meer
hoeft te werken, veelvuldig in zijn
camper in verre oorden vertoeven.
Als gevolg daarvan kunnen wij helaas geen beroep meer doen op zijn
diensten als redacteur van de
nieuwsbrief van Mark & Leij.
Met veel toewijding en elan schreef
en corrigeerde hij menig artikel.
Ik kan namens de overige redactieleden zonder meer stellen dat het
hoge niveau van de nieuwsbrief
voor een groot deel aan Johan te
danken is. De eindcontrole op de
nieuwsbrief, een vaste taak van
Johan, was zeker mede bepalend
voor de hoge waardering die de
nieuwsbrief kreeg.
Namens de redactie wil ik Johan
bijzonder hartelijk danken voor zijn
niet aflatende inspanningen en willen wij hem en Loes vele mooie natuurbelevingsmomenten toewensen,
tot in de verre toekomst.
Johan bedankt.
Overigens, Johan heeft toegezegd
van zijn natuurbelevenissen in onze
komende nieuwsbrieven in het kort
verslag te zullen doen.
Namens de redactie
Wim Dumont

De redactie
van de
nieuwsbrief
Mark & Leij
wenst u fijne
feestdagen
en een
gezond en
voorspoedig
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Uitgelicht
Witte haai
De witte haai of mensenhaai is, in
tegenstelling tot wat de meeste
mensen denken, niet zo gevaarlijk
als in de film Jaws. Hij eet voornamelijk zeerobben, tonijn en schildpadden. Ook durft deze haai een
mens aan te vallen, maar dit is
meestal zonder dodelijke afloop.
Hij leeft vooral in tropische en warme zeeën. Hij moet constant blijven
zwemmen om zijn zuurstoftoevoer
draaiende te houden.
Deze haai is een vreemd dier. Wanneer zijn verhouding gewicht-lengte
gelijk is, maakt hij een omkering
van zijn levensgewoontes mee. Ze
verlaten hun jachtgebieden, en
zwemmen de hele oceaan rond. Ze
zakken naar een diepere zeelaag.
Men denkt dat ze ook een geslachtsomkering meemaken. Zo
veranderen ze van mannelijk naar
vrouwelijk. Waarschijnlijk houden
ze hierdoor de populatie van de
‘witte dood’ op peil.
(Bron: Wikepedia)

Lynx
's Werelds zeldzaamste kat is de
Spaanse pardel lynx met een geschatte 120 exx. in het wild. Het
voorkomen beperkt zich nu tot de
Coto Donana (Huelva) en de Sierra
Morena (Jaén, Cordoba). In het
laatste gebied leeft de enige levensvatbare populatie met een geschatte
80 exx.
Via "Wild Spain" kwam het verheugende bericht binnen dat onlangs in
Castilla La Mancha een kleine maar
(waarschijnlijk) stabiele en reproducerende populatie is ontdekt. Via
de website van Wild Spain zijn videobeelden te zien van een van deze lynxen uit dit gebied. Info uit
"Wild Spain." Men merkt (met enige trots) op dat de verspreidingskaart van de pardel lynx hertekend
zal moeten worden. In Sierra de
Morena (plaats bekend) zijn gebieden van 8 ha omrasterd waar men
konijnen kweekt (en vervolgens
loslaat) om de lynxen van voldoende voedsel te voorzien. Het merkwaardige fenomeen doet zich voor
dat er nu lynxen zijn die over de
hoge rasters springen om zo de konijnen te pakken (info van een
plaatselijke lynxen liefhebber). Men
heeft hier onlangs ook afgezien van
de plannen een snelweg dwars door
dit gebied te leggen.
(Bron: Wild Spain)

witte haai

Milieuschade
Wist je dat je met een gemiddelde
Europese auto 250 km moet rijden
om het klimaat evenveel schade toe
te brengen als gebeurt bij de productie van een kilogram rundvlees?
Of 20 dagen een gloeilamp van 100
watt kunt laten branden?
(Bron: KIJK)

lynx

Landbouwbeleid funest voor plattelandsvogels
Het huidige Europese Landbouwbe-

leid heeft een duidelijk negatieve
invloed op populaties van boerenlandvogels. Maar liefst 47 van de
72 soorten op de Rode Lijst van bedreigde vogels zijn afhankelijk van
het agrarische landschap. Zorgelijk
is dat juist de vogelsoorten van dit
type landschap de snelste en grootste achteruitgang laten zien. Het
aantal broedparen van de grutto in
Nederland bijvoorbeeld is sinds de
jaren zestig met een derde afgenomen. De veldleeuwerik was eens
een algemene broedvogel van graslanden en akkers en is in dezelfde
periode met 90% afgenomen. De
veranderingen in het boerenland
zijn een gevolg van de intensivering
van de productie, voor een belangrijk deel aangestuurd door het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het toekomstige gemeenschappelijke landbouwbeleid
moet niet alleen zorgen voor voldoende en veilig voedsel, grondstoffen en brandstof, maar ook voor
schoon water, gezonde ecosystemen, bloeiende plattelandsgemeenten en behoud van traditionele landschappen. De visie van Vogelbescherming is gebaseerd op de BirdLife-visie op de toekomst van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, die op 3 oktober in Brussel
wordt aangeboden aan EUlandbouwcommissaris Fischer.
(Brond:Vogelbescherming Nederland)

Vruchten en …. seks
Dat liefde door de maag gaat blijkt
ook te gelden voor apen. Wetenschappers van de Schotse universiteit Stirling hebben ontdekt dat
chimpanseemannetjes vruchten stelen uit tuinen en van akkers, om
met deze geschenken hun liefjes te
imponeren.
Met de rooftochten tonen de mannetjes hun dapperheid aan de andere
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leden van de groep, met name van
het andere geslacht. Het gevolg van
de cadeautjes is dat de vrouwtjes
meer bereid zijn tot seks. Na observatie van een groep chimpansees
bleek dat de apen die de vruchten
delen met vrouwtjes zelfs meer seksueel contact hebben dan het alfamannetje van de groep.
De wetenschappers hebben voor
hun onderzoek twee jaar lang een in
het westen van Afrika levende
groep chimpansees geobserveerd.
(Bron: ANP)

chimpansee

Eikelmuisje
Het vroeger in Zuid-Limburg veel
voorkomende eikelmuisje is nagenoeg uitgestorven. Onderzoekers
troffen in twee bosgebieden in het
Limburgse heuvelland nog slechts
negen eikelmuisjes met hun typerende pluimstaart, witte buik en
zwart rovermasker aan. "Het eikelmuisje houdt een winterslaap, maar
door de warmere winters wordt het
vaak wakker en verbruikt dan al
zijn vet. Dan haalt het muisje het
voorjaar niet."
Eikelmuisjes worden ook wel de
eikelmuis

'fruitdiefjes' van Nederland genoemd.
Het dier komt zowel voor in ruige
bermen, groeves, stenige hellingen
en hagen als in boomgaarden en
loofbossen waar het zich voedt met
insecten, vruchten, noten en slakken.
(Bron: ANP)

Veranderend klimaat
Door de klimaatverandering verschijnen steeds meer zuidelijke
planten- en diersoorten voor het
eerst in Nederland. Daarnaast broeden bepaalde vogelsoorten steeds
vroeger en bloeien plantensoorten
eerder, meldt het Centraal Bureau
v oo r d e S t at is ti e k (C B S) .
Als de klimaatverandering doorzet,
zullen zogenoemde koudeminnende
soorten langzaamaan uit Nederland
verdwijnen, voorspelt het CBS.
Voor liefhebbers van warmte wordt
Nederland juist een gunstiger oord.
Dat geldt voor broedvogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders en libellen. De ontwikkeling is rond 1990
in gang gezet, aldus het CBS.
(Bron: CBS)

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

Nederlandse Niagara
De hoogste waterval van Nederland (!!) is net zo hoog als de hoogste waterval van België. De Nederlandse Niagara heet de “Vrijenbergerspreng”. Hij heeft een verval
van 10 meter en is te vinden bij
Loenen op de Veluwe.
(Bron: Natuur)

De hoeveelheid olie wordt gemeten
in het aantal vaten per dag. Toen
olie in de 19de eeuw voor het eerst
op grote schaal in de VS werd verhandeld, werd de brandstof opgeslagen in houten vaten. De vaten hadden een inhoud van 42 US gallons,
of 159 liter. Nog steeds wordt gerekend met de maat van die vaten.
(Bron:Quest)

Roofvogelsoorten
In Europa komen 37 regelmatig
broedende roofvogelsoorten voor.
De talrijkste roofvogel is de buizerd
met ongeveer 900.000 paartjes. Op
de tweede en de derde plaats komen
respectievelijk de sperwer (350.000
paartjes) en de torenvalk (325.000
paartjes). De zeldzaamste soorten
zijn de lammergier (225 paartjes) en
de Spaanse keizerarend met slechts
175 paartjes. De Spaanse keizerarend kwam voorheen ook voor in
Portugal en Noord-Afrika maar
broedt nu alleen nog maar in Spanje
en is daarmee een van de meest bedreigde roofvogels van de wereld.
(Uit "Veldgids Roofvogels" van

Benny Gensbol)
voor u samengesteld door
Guus Degenaar
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