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H et is inmiddels bijna een jaar geleden dat we als natuurvereniging 
een mooi cadeau kregen van de gemeentes Alphen-Chaam en Baar-

le-Nassau, waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant. 
Toen zat het mee. Zoals jullie ongetwijfeld nog weten werd ons, tijdens de 
viering van het 10-jarig bestaan van M&L, een vogelkijkscherm aangebo-
den door bovengenoemde instanties.  
 
Een mooi gebaar waar veel waardering uit sprak. Waardering voor het vele 
werk dat onze leden verzetten in het veld maar zeker ook waardering voor het 
vele werk en de ontelbare uren van onze mensen achter de diverse vergaderta-
fels. We denken mee, praten mee, leveren gevraagd en ongevraagd advies of 
commentaar maar altijd met als doel het beschermen en versterken van natuur 
en landschap in ons werkgebied. Waardering ook voor de manier waarop 
M&L in onze samenleving opereert, met niet alleen maar oog voor natuur en 
landschap maar zeker ook met oog voor de belangen van onze diverse part-
ners. 
 
En nu zit het even tegen 
Het krijgen van een vogelscherm is mooi, maar voordat het scherm ook daad-
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Natuuragenda 
maart 
22, za  19.00     Nachtvlinders kijken  
april 
4,   vr  20.00     Nachtvlinders kijken 
6,   zo    9.30     Wandelen Chaam 
13, zo    9.30     Wandelen Baarle 
18, vr  20.00     Dialezing over de natuur in 
                         Nederland en Europa 
20, zo    9.30     Vissen op zondag 
26, za  13.00     Wandelen vlinderwerkgroep 
mei 
2,   vr  21.00     Nachtvlinders kijken 
4,   zo    9.30     Wandelen Chaam 
11, zo    9.30     Wandelen Baarle 
18, zo    8.30     Excursie Cartierheide 
                         (zie ook pag. 5)  
24,  za 13.00     Wandelen vlinderwerkgroep 
25, zo    9.30     Vissen op zondag 
juni 
1,   zo    9.30     Wandelen Chaam 
6,   vr  22.00     Nachtvlinders kijken 
7,   za  22.00     Nachtvlinders kijken 
8,   zo    9.30     Wandelen Baarle 
15, zo    9.30     Vissen op zondag 
21, za  13.00     Wandelen vlinderwerkgroep 
29, zo    9.30     Jaarlijkse fietstocht M&L 
juli 
5,   za  22.00     Nachtvlinders kijken 
6,   zo  22.00     Nachtvlinders kijken 
13, zo    9.30     Wandelen Baarle 
19, za  13.00     Wandelen vlinderwerkgroep 

 
Vissen op Zondag vertrek vanaf het Marktplein te Chaam. 

Wandelen Baarle vertrek vanaf de Loswal te Baarle-Nassau 
Voor de plaats van vertrek activiteiten vlinderwerkgroep zie 
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Vertraging bij bouw 
vogelkijkscherm 
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Bleeke Heide                    Foto: Marianne Dumont 
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zal wel worden overkapt zodat vo-
gelaars in ieder geval droog blijven 
als het weer even tegenzit. Aan 
weerszijde van het scherm zal de 
werkgroep van Mark en Leij dit na-
jaar doornstruweel aanplanten om 
te voorkomen dat er mensen langs 
het scherm de Bleeke Heide oplo-
pen, omdat dit leidt tot verstoring. 
 
Een feestelijk tintje 
Komend najaar, nadat het struweel 
is aangeplant, zullen we het scherm 
officieel in gebruik gaan nemen. 
Het bestuur van M&L denkt op dit 
moment na op welke manier we 
daar het beste invulling aan kunnen 
geven, maar het zal ongetwijfeld 
een feestje worden samen met ver-
tegenwoordigers van de partijen die 
het scherm aan onze natuurvereni-
ging hebben geschonken. Hoewel 
het nog een paar maandjes zal du-
ren voordat we daadwerkelijk 
vanachter het scherm naar de vogels 
kunnen gaan kijken, wil ik toch al-
vast iedereen die straks van het 
scherm gebruik gaat maken veel 
kijkgenot toewensen. 
 

 
Will Woestenberg 

len, in ons geval van beton. Ook bij 
deze keuze woog het aspect vanda-
lisme zwaar mee. Door het uitvoe-
ren van het scherm in beton hopen 
we dat we vele jaren kennen genie-
ten van een mooi uitkijkpunt om de 
vele vogels op “onze Bleeke Heide” 
zonder dat we die vogels daarbij te 
veel zullen storen. 
 
Hoe komt het er uit te zien 
Op bijgaande situatieschets is goed 
te zien hoe we de inrichting rond 
het scherm willen vormgeven. Al-
lereerst wordt er een kleine parkeer-
plaats aangelegd zodat de auto’s 
niet direct langs de drukke weg 
hoeven te staan. De parkeerplaats 
zal worden uitgevoerd in semi-
verharding. Er zal daarnaast een rek 
worden geplaatst om de fietsen te-
gen aan zetten en er komt een pick-
nicktafel bij zodat passanten even 
lekker kunnen uitblazen. In de be-
tonnen wand worden 18 kijkgaten 
gezaagd van 50 bij 15 centimeter op 
verschillende hoogtes zodat groot 
en klein maar ook rolstoelgebrui-
kers vanachter het scherm goed 
naar de vogels op en rond het water 
kunnen kijken. Het scherm biedt 
geen bescherming tegen wind maar 

werkelijk geplaatst kan worden, zijn 
er vele kubieke meters water door 
de Mark en de Leij gestroomd. Na-
dat we het cadeau kregen aangebo-
den is er een werkgroep gevormd 
die de plannen moest uitwerken en 
die er voor moest zorgen dat het 
scherm geplaatst zou worden. Vele 
vragen moesten worden beant-
woord. Maar toen de trein op snel-
heid kwam, kregen we onverwacht 
tegenslag. De projecttrekker van de 
provincie, Joyce Scheidemans, brak 
haar been en was als gevolg daar-
van maanden uit de roulatie. Dat 
zou misschien nog op te vangen 
zijn geweest, maar onverwacht ver-
trokken ook nog eens 2 van de 4 
overige projectgroepleden. Hier-
door heeft de voorbereiding aan-
zienlijke vertraging opgeleverd met 
als gevolg dat het scherm pas ge-
plaatst zal gaan worden na het 
broedseizoen van 2008, medio zo-
mer. 
 
Duurzame materialen 
In eerste instantie is nog gekeken of 
we misschien een kijkhut zouden 
moeten bouwen. Het verblijf in een 
hut is ook bij slechte weersomstan-
digheden nog redelijk aangenaam. 
De gevoeligheid voor 
vandalisme woog 
zwaar bij de keuze tus-
sen een hut of een 
scherm. De kans op 
vandalisme, er is im-
mers geen toezicht en 
sociale controle in de 
nachtelijke uren, heeft 
er toe geleid dat de 
keuze is gemaakt voor 
een kijkscherm. Ver-
volgens is door de 
werkgroep gekeken 
hoe we het vogelkijk-
scherm wilden uitvoe-
ren en welke materia-
len daarvoor gebruikt 
zouden kunnen wor-
den. Er is uiteindelijk 
voor gekozen om het 
scherm uit te voeren 
met duurzame materia-

 

Inrichtingsplan  
vogelkijkscherm Bleeke Heide  
Oude Bredasebaan 

N 
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Oude Buisse Heide. Leuk om te 
zien en te horen dat verspreiding 
van soorten en uitvoering van het 
werk dan ter sprake komen.  
Boswachters Kees Akkermans en 
John Sips warmden de circa 45 aan-
wezigen op met een boeiende dia-
presentatie van ’t Broek, met dank 
aan Johan Schaerlaeckens. Na de 
lunch werd, ondanks het slechte 
weer, gewandeld in ’t Broek. Een 
goede gelegenheid om het gebied te 
bekijken en natuurlijk om verder te 
praten. De dag werd gezellig afge-
sloten met een hapje en een drankje 
in het Chaamse Bellevue.  
 
Onderzoek 
In de vorige nieuwsbrief heeft u 
kunnen lezen over het onderzoek 

I nventarisatie broedvogels      
’t Broek 2007 

Leden van de Vogelwerkgroep 
Roosendaal hebben de broedvogels 
in ’t Broek in 2007 geïnventari-
seerd. Er zijn in het voorjaar acht 
bezoeken gebracht, waaronder een 
avondbezoek. Grappig was het feit 
dat de vrijwilligers eerst niet graag 
naar ’t Broek wilden gaan. Achteraf 
waren ze echter opgetogen. Een 
schitterend en vogelrijk gebied. On-
bekend maakt onbemind. 

Er werden veertig broedvogelsoor-
ten aangetroffen. Ook zijn er eenen-
dertig niet-broedvogelsoorten aan-
getroffen. Mooie waarnemingen 
betreffen snor (1), kwartelkoning 
(1), ringmus (3), spotvogel (6), 
steenuil (1), kneu (2) en koekoek 
(1), allemaal soorten die op de Rode 
Lijst staan. Daarnaast grote aantal-
len bosrietzanger, kleine karekiet, 

grasmus en zanglijster. Aan de 
soorten kun je de ontwikkeling van 
het natuurgebied aflezen. Steeds 
meer soorten die afhankelijk zijn 
van riet, ruige graslanden, struiken 
en bomen en juist de afwisseling 
hierin. Nachtegaal, gekraagde rood-
staart en roodborsttapuit zijn dan 
goede waarnemingen. 
Het voorkomen van tientallen niet-
broedvogelsoorten zoals bruine kie-
kendief, smelleken, watersnip, re-
genwulp, boerenzwaluw en koper-
wiek maakt het natuurgebied bij-
zonder. Dit gebied is het resultaat 
van vele partijen en betrokken men-
sen. Een ontwikkeling die boven-
dien nog niet klaar is. Aan het einde 

van de landinrichting komen er nog 
hectares bij en worden inrichtings-
maatregelen uitgevoerd. 
De verdere ontwikkeling van het 
gebied wordt nauwlettend door Na-
tuurmonumenten gevolgd. U als be-
zoeker kunt vanaf de paden door 
het gebied de verdere ontwikkeling 
natuur van dichtbij volgen. 
 
Vrijwilligersdag 19 januari 
Zaterdag 19 januari heeft Natuur-
monumenten al haar vrijwilligers in 
West-Brabant uitgenodigd voor een 
gezellige dag in Bellevue, Chaam. 
Met deze dag wil Natuurmonumen-
ten de vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet in het afgelopen jaar.  

Maar ook is deze dag een moment 
van kennismaken en uitwisseling. 
Kennismaken tussen de vrijwilli-
gers en de medewerkers van Na-
tuurmonumenten. En kennisuitwis-
seling tussen de vrijwilligers. Zo 
ontmoeten bijvoorbeeld de mensen 
die amfibieën inventariseren op 
landgoed Oosterheide de mensen 
die hetzelfde doen, maar dan op de 

Wandelen in ‘t Broek 

 

Nieuws van Natuurmonumenten 
West-Brabant 

...Aan de soorten kun je de 
ontwikkeling van het natuur-

gebied aflezen... 
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dat Natuurmonumenten door een 
stagiaire laat uitvoeren in Chaam en 
omgeving. Een onderzoek naar het 
beeld dat de omgeving van Natuur-
monumenten heeft, de recreatieve 
mogelijkheden en wensen en de 
mogelijkheden voor samenwerking. 
In een volgende nieuwsbrief meer 
hierover.  
Indien u suggesties of ideeën heeft, 
dan kunt u die doorgeven aan Gijs 
Spruijt via g.spruijt@natuurmonu 
menten.nl . 
 
Excursies 
Er worden in 2008 weer enkele ex-
cursies verzorgd rondom Chaam. 
Voor de kinderen is er een spannen-
de  natuurexpeditie! Kijk voor de 
data op www.natuurmonumenten.
nl/denatuurin, informeer bij de 
plaatselijke VVV of bel met 013-
5219209. Ook groepen of bedrijven 
kunnen een arrangement bespreken. 
Dat kan variëren van een wandeling 
met lunch in het bos tot daadwerke-
lijk de natuur helpen (teambuilding) 
onder leiding van deskundige bos-
wachters. Nuttig en gezellig! 
 
Ook zin om Natuurmonumenten 
gedurende enkele of meer dagen per 
jaar te helpen bij het behouden en 
versterken van de natuur? In Neder-

land en ook bij u in de buurt? Na-
tuurmonumenten zoekt nog vrijwil-
ligers voor beheerwerk, voorlich-
ting en inventarisatiewerk. Werk 
dat u altijd met andere vrijwilligers 
en de boswachters doet. Kijk op 
w w w. n a t u u r mo n u me n t e n .n l /
werkenbij/vrijwilliger en meld je-
zelf aan, of bel met 013-5219209. 
Natuurmonumenten werkt aan een 
open en groen Nederland 
Daar is iedereen bij nodig. 
Doe mee, ga naar www.natuur mo-
numenten.nl 

 
Frans van Zijderveld 

Natuurmonumenten West-Brabant 

O nmogelijk. Laat ik maar meteen eerlijk toegeven 
dat ik schrok van de vraag  of ik Johan Schaer-

laeckens zou willen vervangen in de Landinrichtings-
commissie. Dat is toch niet mogelijk!  
 
Johan en Will, die samen al jaren namens de BMF de kar 
in de commissie trekken, hebben mij goed bijgepraat. Ik 
volgde van op afstand altijd al hoe de Landinrichting vor-
derde en besefte dat in dit stadium de ‘grote strijd’ wel 
zo’n beetje gestreden is. Bovendien zijn deze twee bevlo-
gen mensen er in geslaagd om de ‘strijd om het groen’ 
om te zetten in goed overleg en productieve samenwer-
king, vooral ook met de agrarische vertegenwoordigers. 

Ze overtuigden mij er van dat de werksfeer in de commissie goed is. Bovendien 
gaven ze aan dat het van waarde zou kunnen zijn als iemand die Baarle goed 
kent, in de afrondende fase van het langdurige proces mee zou draaien. Er zijn 
nog accenten te leggen, vonden zij.  
Ik heb ja gezegd. Niet om Johan te vervangen. Ik geloof namelijk niet dat dat 
kan. Maar wel om vanuit mijn achtergronden een bijdrage te leveren in het be-
lang van natuur en groen. 
 
Mijn achtergronden? 
Voor wie mij niet, of maar een beetje kent: ik ben Antoon van Tuijl, woon van-
af mijn twaalfde jaar in Baarle-Nassau, ben nu achtenzestig, al bijna zeven jaar 
met pensioen na veertig jaar werkzaam geweest te zijn in het onderwijs te Baar-
le. Tijdens mijn opleiding was geschiedenis een van mijn ergste kwakkelvak-
ken. Raar toch, dat ik later mateloos geïnteresseerd geraakt ben in de historie 
van Baarle. Maar wat wil je; welk dorp heeft er nou zo’n maffe geschiedenis als 
Baarle?  
Een aantal jaren gaf ik les in tekenen en handvaardigheid. Geen wonder dat 
mijn interesse uitgaat naar culturele zaken. Vele jaren was ik leraar biologie. 
Vindt u het vreemd dat cultuurhistorie, natuur en landschap, ecologie, flora en 
fauna meer dan mijn warme belangstelling hebben? 
Op de La Salle school in Baarle heb ik twintig jaar lang leerlingbegeleiding ge-
daan. Het lijkt me dus begrijpelijk dat ik geïnteresseerd ben in mensen.  
Al deze facetten motiveren mij om met hart en ziel actief te zijn in de Baarlese 
heemkundekring ‘Amalia van Solms’. Mijn interesses komen daar van pas, 
want heemkunde gaat nu eenmaal over alle facetten van je woonomgeving in 
verleden, heden en toekomst.  
 
Verlengde 
Ik ben toegetreden tot de Landinrichtingscommissie omdat ik in het werk daarin 
een verlengde zie van wat ik nastreef: proberen de omgeving voor mensen, die-
ren en dingen net even te verbeteren. De landinrichting, zoals die in onze omge-
ving te werk gaat, kan op veel fronten verbeteringen realiseren. Ik zet mij graag 
in om ook langs deze weg mijn bijdrage te leveren. 
 

Antoon van Tuijl 

 

 

Johan Schaerlaeckens  
verlaat Landinrichtingscommissie  

en Antoon van Tuijl  
neemt het stokje over 

...Natuurmonumenten zoekt 
nog vrijwilligers... 
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O p zondag 18 mei zal een excursie 
worden gehouden naar de Cartier-

heide. Het vertrek is om 8.30 uur bij Bel-
levue en om 15.00 uur hopen we weer te-
rug in Chaam te zijn. 
 
De Cartierheide is een fraai ongerept hei-
deterrein met vennen in de omgeving van 
Eersel. De oorsprong van de naam Cartier-
heide ligt bij baron De Cartier de Mar-
chiennes, die het ernaast gelegen Duizels 
Hof in 1863 kocht en gebruikte als jacht-
terrein. Juist doordat dit een jachtgebied 
van de Baron was, is het ontsnapt aan de 
ontginningsdrift in de jaren dertig, waar-
door er nu prachtig natuurgebied is behou-
den.  
Het natuurgebied heeft veel planten- en 
diersoorten. Voor natuurliefhebbers, voge-
laars en wandelaars is het een ideaal gebied 
om in door te brengen.  
U vindt hier onder meer struikheide, dop-
heide, ronde zonnedauw, wilde gagel en 
klokjesgentiaan.  
Aan vogelsoorten geen gebrek: blauwborst, 
tapuit, klapekster, kruisbek en kokmeeuw 
vliegen hier rond. Zelfs reptielen als de 
gladde slang, de levendbarende hagedis en 
de hazelworm zijn hier, naast amfibieën als 
de heikikker, de groene kikker of salaman-
ders. Ook treft u er reeën, hazen of vossen. 
Zeer bijzonder is het berkenlaantje. Een 
beschut pad langs het ven, vol met meeu-
wen en eenden. Dit laantje werd gebruikt 
om te jagen op de eenden in de vennen 
toen het nog een jachtterrein van de Baron 
was. 
Na afloop van de excursie is er de moge-
lijkheid om nog even na te praten op een 
gezellig terras in het naburige Postel. 

 Aankondiging: 
Excursie 

Cartierheide 

en ze verbruiken weinig energie. 
Daardoor kunnen ze de winters 
overleven zonder te eten.  
 
Met een groep vrijwilligers verzor-
gen we al vele jaren de overzet van 
amfibieën aan de Rouppe van de 
Voortlaan tussen Ulvenhout en Ba-
vel. En zijn ze eerder dit jaar?  
Nee, niet echt, althans niet in verge-
lijking met vorige jaren. Tot nu toe, 
het scherm staat er sinds 26 januari, 
zijn er 42 dieren overzet. Veel al-
penwatersalamanders en gewone 
padden. Bruine kikker en andere 
salamanders komen meestal iets la-
ter.  
En de laatste week is er helemaal 
weinig gevangen, want het was na-
tuurlijk veel te koud en veel te 
droog geweest. We verwachten 
daarom een hele “volksverhuizing” 
als het weer zachter wordt en het 
gaat regenen.  
 
Overigens is het waarschijnlijk het 
laatste jaar dat we paddenschermen 
zetten en emmers legen, want er ko-
men permanente schermen en tun-
nels, speciaal voor amfibieën en 
kleine zoogdieren. Net als aan de 
Galderseweg. 
 
Leuke en leerzame internet-sites 
waar je veel kunt lezen over amfi-
bieën en overzet-acties zijn http://
www.hylawerkgroep.be en www.
padden.nu. 

 
Karin van Dueren den Hollander 

I n januari verschenen er in 
verschillende natuurtijdschrif-

ten en kranten berichten over een 
vervroegde activiteit van de padden 
en andere amfibieën. Door de stij-
gende temperaturen en minder 
strenge winters gaan deze koud-
bloedige dieren eerder op zoek 
naar voortplantingsgebieden en 
een partner. 
 
De zachtere winters leiden er wel-
licht ook toe dat de dieren minder 
diep in winterslaap gaan. Als ze dan 
“wakker” worden verbruiken ze 
meer reservestoffen en zijn ze 
zwakker of ze overleven de winter 
zelfs niet. En voor de dieren die de 
winter wel doorkomen is eten in de 
eerste weken niet hun eerste priori-
teit. Voortplanten en vaak lange af-
standen afleggen om dat te gaan 
doen wel. Hierdoor kunnen de hoe-
veelheden afgezette eieren dalen en 
van mindere kwaliteit zijn. 
 
Een koudbloedig dier heeft natuur-
lijk niet steeds koud bloed. Een be-
tere omschrijving is een niet con-
stante lichaamstemperatuur. Deze 
temperatuur is namelijk sterk afhan-
kelijk van de omgevingstempera-
tuur. Daarom gaan amfibieën in een 
soort winterslaap, waarbij ze weg-
kruipen in de modder of onder bla-
deren en takken of stenen. Hun stof-
wisseling staat dan op een laag pitje 

Padden eerder actief? 

Cartierheide 
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N atuurbeschermers over de 
hele wereld hebben 2008 tot 

het ‘Jaar van de Kikker’ uitgeroe-
pen. De Wereld Organisatie van 
Dierentuinen en Aquaria (WAZA) 
wil hiermee aandacht vragen voor 
haar campagne om de bedreigde 
amfibieën tegen uitsterving te be-
schermen. In Artis Amsterdam 
vond woensdag 30 januari 2008 de 
Nederlandse aftrap van het 'Jaar 
van de Kikker' plaats. Vijftien die-
rentuinen in het land zetten zich 
dit jaar in voor het lot van de amfi-
bie. 
 
Het gaat niet goed met amfibieën 
wereldwijd. Op aarde leefden tot 
enkele jaren geleden 5743 soorten. 
Van 1980 tot 2007 zijn er al 122 
soorten uitgestorven. Naast het ver-
dwijnen van hun leefgebieden door 
het oprukken van de mens, worden 
ze ook bedreigd door een huid-
schimmel (Batrachochytrium den-
drobatidis). Deze huidschimmel 
kan in korte tijd hele populaties uit-
roeien. Door de opwarming van de 
aarde en door het importeren van 
tropische soorten als terrariumdie-
ren kan deze van oorsprong uit war-
mere gebieden afkomstige schim-
mel zich snel over de aarde ver-
spreiden. De schimmel komt waar-
schijnlijk uit Afrika en wordt ook 
wel “kikkerkoorts” genoemd. Kik-
kers, padden en enkele salamanders 
kunnen er gevoelig voor zijn. De 
kans is groot dat deze schimmel 
zich verspreid heeft via het Afri-
kaanse klauwkikkertje (Xenopus 
laevis) wat gebruikt wordt als 
proefdier in laboratoria. Deze die-
ren ontsnappen wel eens of worden 
als ze dood zijn niet op de juiste 
manier afgevoerd. 
 
Handel 
Vanuit nieuw ontstane infectiehaar-
den is via handel in tropische kik-
kers, salamanders en brulkikkers 

(die in sommige landen ook gegeten 
worden) verdere verspreiding opge-
treden. De schimmel maakt niet alle 
dieren ziek, dus een infectie wordt 
vaak niet opgemerkt. Daarnaast is 
deze schimmel in staat om lange 
tijd buiten een gastheer in leven te 
blijven en kan hij zelfs onbedoeld 
met water vervoerd worden.  
In Nederland is al een melding van 
besmetting van terrariumkikkers. 
Terrariumhouders wordt ernstig 
aangeraden dode dieren eerst een 
aantal dagen in bleekwater te leg-
gen alvorens ze weg te gooien. Jam-
mer genoeg is er vaak niet veel ani-
mo onder de handelaars in terrari-
umdieren om mensen te waarschu-
wen, vooral omdat ze bang zijn 
voor een algeheel invoerverbod. 
 
Bedreiging 
Komt deze schimmel in de vrije na-
tuur dan kan grote gevolgen hebben 
voor onze inheemse kikkers, pad-
den en salamanders, maar ook voor 
het ecosysteem waarin ze voorko-
men. Want amfibieën hebben net 
als alle organismen een belangrijke 
rol in ecosystemen. Larven eten 
veel algen en zorgen er zo voor dat 
het water niet te troebel wordt. Wie 
ooit kikkervisjes heeft gehouden 
(dat mag natuurlijk niet meer..) 
weet waarschijnlijk nog wel hoe 
snel die diertjes een hoeveelheid alg 
kunnen wegwerken. Volwassen 
exemplaren eten vooral insecten, 
waaronder heel veel muggen! Ver-
der worden sommige gifstoffen die 
meestal tropische kikkersoorten via 
hun huidkliertjes maken gebruikt 
als medicijnen. Daarnaast zijn amfi-
bieën natuurlijk een belangrijke 
voedselbron voor veel vogels en 
andere dieren. 
 
Onze amfibieën 
In Nederland leven zestien verschil-
lende soorten amfibieën, waarvan 
de groene en bruine kikkers waar-

schijnlijk het bekendst zijn. Dé 
groene kikker bestaat eigenlijk niet. 
Er zijn drie soorten, waarvan de 
bastaardkikker de meest voorko-
mende is. Maar Nederland kent ook 
nog een aantal plaatsen waar het 
veel zeldzamere boomkikkertje 
voorkomt en in het zuidelijkste 
puntje van Limburg vinden we de 
prachtig zwart/geel gevlekte vuur-
salamanders en de kleine geelbuik-
padjes. 
Rondom Chaam komen drie soorten 
salamanders, de kleine watersala-
mander, vinpootsalamander, en al-
penwatersalamander, vrij algemeen 
voor. De veel zeldzamere kamsala-
mander is moeilijker te vinden. 
Naast de welbekende groene en 
bruine kikkers komen er ook hei-
kikkers voor. En natuurlijk de ge-
wone pad.  
 
Bescherming 
Dierentuinen over de wereld gaan 
in het jaar van de kikker actie on-
dernemen om het massale uitster-
ven van amfibieën te voorkomen. 
Naast het informeren van het pu-
bliek en het inzamelen van geld 
voor allerlei beschermingsactiviti-
teiten willen de dierentuinen ook 
kweekprogramma’s gaan opzetten. 
Hierbij worden amfibieën in steriele 
schimmelvrije ruimtes gekweekt, 
om ze later uit te kunnen zetten. 
Daarnaast is natuurlijk onderzoek 
nodig naar de schimmel die de am-
fibieën bedreigt. Kijk eens op  
www.jaarvandekikker.nl 
 
Laten we hopen dat het allemaal 
meevalt met de verspreiding van 
deze huidschimmel, want voor veel 
mensen zijn de activiteiten van kik-
kers, padden en salamanders in de-
ze maanden een teken dat het voor-
jaar weer in aantocht is, en dat wil-
len we graag zo houden! 
 

Karin van Dueren den Hollander 

Het jaar van de kikker 
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W ij zijn in de 60-er jaren ge-
boren in Schiedam, een 

stad waar toen al weinig ruimte 
was voor de natuur. Gelukkig na-
men onze ouders het gezin regel-
matig mee de Nederlandse natuur 
in. We gingen vaak op vakantie 
naar de Veluwe, De Utrechtse 
Heuvelrug, de Achterhoek en Zee-
land en ontwikkelden daar een 
warm hart voor de natuur.  
 
Ook tijdens onze (vooral lagere-)
schoolperiode gingen wij regelma-
tig de natuur in, paddenstoelen ex-
cursies in het Kralingse Bos, in het 
voorjaar naar Oostvoorne, excursies 
met de Jeugd Natuurclub etc. Een 
camera ging altijd mee..en samen 
met andere liefhebbers hebben wij 
zelfs enige tijd op school een doka 
gehad waar we samen met een le-
raar onze foto’s afdrukten. 
 
Toen we eenmaal onze opleiding 
hadden afgerond en gingen werken, 
waren wij regelmatig samen in de 
natuur te vinden. Maar de nadruk 
lag toen enige tijd op sportief bezig 
zijn in de natuur. We hebben veel 
gefietst in de Pyreneeën, de Franse 
Alpen, Italië en ter voorbereiding 
van deze vakanties brachten we een 
groot deel van onze vrije tijd door 
op de racefiets. Weinig tijd voor de 
camera dus... 
 
Eind jaren 90 kwam de ommekeer. 
We ontmoetten toen twee fotogra-
fen die actief met natuurfotografie 
bezig waren, gingen een paar keer 
mee fotograferen en van het een 
kwam het ander. De benodigde ca-
mera-apparatuur werd bij elkaar ge-
spaard, er werd een bootje aange-
schaft zodat we gemakkelijk de 

Biesbosch in konden en voor we het 
wisten waren we vrijwel ieder 
weekend in de Biesbosch of een an-
der natuurgebied te vinden. 
 
Inmiddels hebben we samen met 
een aantal bevriende natuurfotogra-
fen een eigen natuurfotoclub, de 
Natuur Fotografen Drechtsteden, 
opgericht en organiseren regelmatig 
korte excursies/reisjes naar het  bin-
nen en buitenland. We zijn de laats-
te jaren in Denemarken, Zweden, 
Duitsland, België, Engeland, Schot-
land en Spanje geweest maar onze 
voorkeur gaat nog steeds uit naar de 
Nederlandse natuur. 
 
Voor ons is vooral het buiten wan-
delen in de natuur belangrijk, even 
weg uit dat drukke bestaan door de 
weeks en lekker uitwaaien. Daarbij 
gaat de foto uitrusting mee en com-
bineer je  twee heerlijke hobby’s. 
Vooral landschap en macro hebben 
onze voorkeur maar we zijn wat fo-
tografie aangaat allesvreters. 18 
april laten wij u de Nederlandse na-
tuur en wat buitenlandse gebieden 
zien zoals wij die beleven. 

 
Frank & Gerard Jordan 

 

D it keer gaat mijn column 
over een klein heideveldje op 

’t Zand in Alphen. Voor de men-
sen die bekend zijn in het gebied: 
ik bedoel het heideveld westelijk 
van camping ’t Zand en grenzend 
aan de Oude Gilzebaan in Alphen.  

 

Waarom een stukje van de voorzit-
ter aan zo’n klein stukje heideland-
schap besteden vraagt u zich mis-
schien af. Wel nu, Mark en Leij 
heeft haar oog laten vallen op dit 
bijzondere stukje natuur. Het was 
de coördinator van de werkgroep, 
Frank Degenaar, die bij enkele be-
stuursleden een balletje opgooide 
en verzocht dit terrein te adopteren 
van de gemeente Alphen-Chaam. 
Het heideveld is de afgelopen jaren 
al verschillende malen bezocht door 
de natuurwerkers van Mark en Leij 
en heeft dankzij hun noeste arbeid 
al een hele metamorfose ondergaan. 
Niet dat het werk klaar is, maar de 
werkdagen voor dit winterseizoen 
zitten er op. De vogels hebben dui-
delijk al het voorjaar in de kop en 
zullen al snel tot nestelen overgaan. 
Tijd om het gebied met rust te laten 
dus.  

Maar Jeroen Stoutjesdijk en Frans 
Vermeer zullen dit voorjaar wel een 
beheersplan voor het heideveld uit-
werken en voorleggen aan groen-
ambtenaar Patrick van Schaijk. Als 
Patrick met het beheersplan kan in-
stemmen zullen we het plan voor-
leggen aan het college en voorstel-
len om tijdens de eerste werkdag 
van het nieuwe seizoen het heide-
veld in beheer over te dragen aan 
Mark en Leij. Onder leiding van de 
nog te benoemen conservator, 
Frank Degenaar, zijn we zo de ko-
mende jaren verzekerd van werk op 
een terrein dat de werkgroepleden 
nu al zeer aan het hart gaat.  

 
Will Woestenberg 

Van de  
voorzitter 

DDialezing over de natuur ialezing over de natuur   
in Nederland en Europain Nederland en Europa  

  
Vrijdag 18 april 2008Vrijdag 18 april 2008  
Aanvang 20.00 uurAanvang 20.00 uur  

Café BellevueCafé Bellevue  
Dorpsstraat 27Dorpsstraat 27  

4861 AA Ch4861 AA Chaamaam  
De toegang is gratisDe toegang is gratis  

Ook nietOok niet--leden zijn van haleden zijn van har-r-
te welkomte welkom  

Aankondiging: 
Dialezing over de natuur in 

Nederland en Europa 
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meente Alphen-Chaam overeenge-
komen zijn om dit gebied te adopte-
ren. Dat houdt in dat we zullen 
trachten het onderhoud op ons te 
nemen voor zover we dit aankunnen 
maar ook houdt het in dat we de in-
richting naar eigen inzicht kunnen 
uitvoeren. Door Jeroen Stoutjesdijk 
en Frans Vermeer wordt een inrich-
tingsplan voorbereid dat de komen-
de jaren door onze werkploeg zal 
worden uitgevoerd. De officiële 
overdracht van het beheer van het 
gebied hopen we tijdens de eerste 
werkdag van het volgende winter-
seizoen te kunnen laten plaatsvin-
den.  We zijn al bezig de eerderge-
noemde eiken helemaal vrij te zet-
ten zodat ze in hun volle glorie kun-
nen worden bewonderd. Ook is een 
begin gemaakt met het aanleggen 
van zandige stukjes op de zonzijde 
van de hellinkjes: goede plekken 
voor hagedissen, en veel soorten 
specifieke keversoorten en andere 
insecten die het moeten hebben van 
warme microklimaten. 
Natuurlijk blijven we ook actief op 
andere locaties. 
  
Aanstaand seizoen zullen we het 
aantal werkdagen verhogen van 5 
naar 6: de maand december wordt 
toegevoegd aan de reeks, dus geen 
kerstvakantie meer… 
We verwelkomen graag nieuwe le-
den van de Mark en Leij werk-
ploeg: in dat geval graag een email 
naar F.Degenaar@telfort.nl  
  
Tenslotte; alle deelnemers bedankt 
voor jullie trouwe opkomst en het 
harde werk dat met veel goed hu-
meur gedaan is. Speciale dank aan 
Elly Cornelissen die al zoveel jaar 
met koffie en soep de werkers van 
brandstof heeft voorzien. Zonder 
dat zouden we het niet hebben ge-
red! 
 

Frank Degenaar 
Foto’s: Wim Dumont 

jaar betrof het ook hier onderhouds-
werk aan heide. Een klein stukje 
heide is opengezet en wordt jaar-
lijks wat vergroot zodat de typische 
heideflora en -fauna een kans krij-
gen. Een interessante plek want 
voor zover bekend is dit het enige 
gebied waarin de hazelworm, een 
sterk op een slang gelijkend dier, 
maar toch wel degelijk een – poot-
loze - hagedis. Deze dieren hebben 
heidegebieden met bosranden nodig 
en dat is nou precies wat de werk-
zaamheden beogen. 
  
De overige drie werkdagen vonden 
ook op heide plaats en wel op een 
heidegebied van de gemeente Alp-
hen-Chaam bij het Zand. Van de 
gebieden waar we tot nu toe hebben 
gewerkt is dit toch wel het mooiste. 
Het is een sterk geaccidenteerde 
heide, voormalig stuifzand,  waarop 
een fors aantal werkelijk monumen-
tale eiken groeien. Niet monumen-
taal louter vanwege de afmetingen 
maar omdat ze volkomen vrij zijn 
opgegroeid. Ze hebben prachtige 
kruinen die eigenlijk al vlak boven 
de grond beginnen. Omdat ze hele-
maal vrij staan hebben ze geen con-
currentieslag om het licht hoeven 
voeren en vertakken zich al vlak 
boven de grond. Dat zijn ondertus-
sen dikke, ruige, ver horizontaal uit-
staande takken geworden die met 
een dikke laag mos zijn begroeid. 
Fantastisch mooi.  
Op het Zand hebben we al een for-
midabele hoeveelheid opgeschoten 
boompjes (en bomen) van de heide 
gesleept en aan de randen tot com-
pacte stapels verwerkt: een mooie 
schuilplaats voor zoogdieren en een 
nestplaats voor vogels. 
  
De werkplek op het Zand is niet al-
leen vanwege de natuurwaarde, 
maar ook gewoonweg omdat het zo 
bijzonder mooi is, bij de werkploeg 
het favoriete stekje geworden.  Dat 
is de reden waarom we met de ge-

Z aterdag 23 februari was de 
laatste werkdag van het win-

terseizoen 2007 – 2008. We hebben 
een uitermate plezierige serie 
werkdagen achter de rug. Met een 
gezellige groep steeds mooie gebie-
den in om daar noodzakelijke on-
derhoudswerkzaamheden uit te 
voeren blijkt toch al heel wat jaren 
een gewilde besteding van de zater-
dagmorgen. 
 
Afgelopen seizoen zijn we begon-
nen in de Staatsbossen, om precies 
te zijn bij het Ossengoor waar we al 
enkele jaren bezig zijn om een ven-
netje (eigenlijk een relict van de 
leemwinning die daar tot in de 60er 
jaren plaatsvond) vrij te zetten van 
opschietend houtgewas en het aan-
palende heideveld in oude glorie te 
herstellen. Hoewel nog niet alle 
noodzakelijke werken zijn uitge-
voerd, ligt dit pareltje er al prachtig 
bij. Hopelijk kunnen we volgend 
seizoen hier het karwei klaren zodat 
we in de komende jaren ons kunnen 
beperken tot het veel lichtere onder-
houdswerk. Want herstel van dicht-
gegroeide heidevelden blijkt fysiek 
toch wel erg zwaar werk te zijn: na 
3 uurtjes blijkt bij de meesten de 
pijp aardig leeg te zijn. Te begrijpen 
want het wegslepen van takken en 
het versjouwen van boomstammen 
over ongelijk terrein met gaten en 
stoppels is moordend. Maar met 
mooi weer, en dat hadden we vrij-
wel ieder werkdag deze keer, is het 
een heerlijke manier om jezelf lek-
ker uit te leven. 
  
Een tweede werkdag was op de 
Strijbeekse heide op een terreintje 
van Natuurmonumenten: opzichter 
Cees Akkermans doet met plezier 
een beroep op de ploeg wanneer 
een en ander moet worden uitge-
voerd. Tijdens eerdere werkdagen 
zijn er al vele honderden meters uit-
gerasterd om ruigtestroken en stru-
welen te kunnen ontwikkelen. Dit 

Laatste werkdag van dit seizoen 
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ooms, tantes, neven, nichten, kinde-
ren en kleinkinderen. En in de keu-
ken: Franky. 
 
Mijn huisgenoten en ik vermoeden 
dat Franky achter de koelkast 
woont. Franky is een beetje myste-
rieus. Als het licht aan gaat, blijkt 
hij opeens op het plafond te zitten. 
Dat is ook zo grappig aan gekko’s, 
ze plakken zo leuk op hun kop. 
Maar als je dan twee keer knippert 
met je ogen, is ie opeens weer ver-
dwenen. Maakt wel een hoop herrie 
zodat we zijn aanwezigheid vooral 
niet vergeten, maar zich laten zien: 
ho maar. Tot het licht uit gaat. En 
weer aan. Hopla, daar is Franky 
weer met een vriendje of vriendin-
netje. Maar net zo snel ook weer 
weg. Koelkast opzij geschoven... 
niks hoor. Een beetje kinderachtig 
is dat wel, want hij krijst best uit de 
maat van de raggende gitaren (hoe 
Mexicaans kan het zijn?) waar we 
’s avonds naar luisteren.  
 
Maar als iedereen naar bed is en ik 
ach en wee eenzaam en alleen een 
stukje voor de nieuwsbrief van de 
natuurvereniging wil schrijven, zie 
ik in mijn ooghoek iets bewegen. 
Franky ziet er echt fantastisch uit in 
het flauwe schijnsel van mijn com-
puterscherm. De hele avond heb ik 
zitten verzinnen welk hele kleine 
stukje van dit mooie land ik met de 
lezers van deze nieuwsbrief zou 
willen delen. Ik kon gewoon niet 
kiezen. Maar nu ik heel rustig (kan 
iemand dat zich voorstellen?) met 
een zijwaarts tegen de muur plak-
kende Franky in een verder donkere 
keuken zit, weet ik het opeens. 
Gekko’s zijn fun. Ik word er hele-
maal blij van. Jammer dat ze niet in 
Brabant wonen. 

 
Karin Sommen  

(vanuit Colima, Mexico) 
Foto: Karin Sommem 

Limoenplantages langs de weg en 
palmbomen waar koeien onder lo-
pen. Het betekent hele grote cactus-
sen waar je dan zelf die slapende 
Mexicaan met sombrero en tequila 
onder moet denken. De halve maan 
die een lachebekje is en mosquitos 
die gelukkig altijd anderen prikken. 
Op het weeshuis betekent natuur 
voornamelijk luizen in de haren van 
al die knuffelgrage kindjes. Een 
schorpioen in het zwembad, twee 
leguanen in de achtertuin, maar 
vooral… Gekko’s! 
 
Een gekko op je kamer brengt ge-
luk, zeggen ze hier. Ik ben nog 
nooit zo gelukkig geweest, sterker 
nog, ik ben fan! Als we al onze 
gekko’s als huisgenoten meereke-
nen, is het een drukke bedoening in 
ons vrijwilligersappartementje op 
het weeshuis.  
 
In de douche woont een heel klein 
baby-gekkootje. Gewoon midden in 
de douchebak. Oppassen dat je er 
niet op trapt tijdens het douchen. Of 
dat je hem of haar per ongeluk mee 
wegspoelt. Naja, is waarschijnlijk al 
een beetje gebeurd eigenlijk. Sinds 
ik laatst met dat rare roze spul, wat 
sterk op een chemisch sportdrankje 
lijkt, de zwarte laag van de tegels 
heb proberen te verwijderen, heb ik 
hem (of haar dus) eerlijk gezegd 
niet meer gezien. Sorry... schoon-
maken is nu eenmaal niet mijn 
sterkste punt. 
 
Gelukkig lijken gekko-families 
enigszins op de Italiaanse maffia. 
Niet uit te roeien, altijd duikt wel 
weer ergens een familielid op. Dat 
is ook niet zo gek(ko) want ramen, 
je weet wel met glas of in Neder-
land soms zelfs dubbel glas, zitten 
hier nergens in de kozijnen. Ik heb 
een sterk vermoeden dat op mijn 
kamer een soort van Don Corléone 
leeft, met op de gang een hele horde 

E n opeens woon ik weer in een 
stad. Viereneenhalve maand 

lang zal ik mijn hutje in de wei op 
de grens met Ulicoten inruilen 
voor de chaos van toeterende gele 
taxi’s, het loeien van politiesirenes 
en het gekrioel van katten, honden, 
kippen en mensen door de straten 
van Colima, Mexico – waar ik van-
af eind januari tot begin juni in 
een weeshuis werk en leef. 
 
Terug in de stad dus. Hoewel Coli-
ma natuurlijk met geen mogelijk-
heid lijkt op Amsterdam, waar ik 
jaren gewoond heb. Om te beginnen 
ben ik zo’n beetje de enige dwaas 
die zich op de fiets een weg durft te 
banen langs de uit elkaar vallende 
stukken blik wat ze hier auto noe-
men. Rijbewijs of keuringsrappor-
ten, daar hebben ze in Colima nog 
nooit van gehoord. Wat dat betreft 
word ik stiekem ook wel een beetje 
gelukkig van wat ik om me heen 
zie: mijn oude volvo-meej-
vlammen zou zich hier prima thuis 
voelen. Maar goed, het gaat nu over 
de natuur. 
 
Natuur in de stad. Dat betekent hier 
vooral: uitzicht op twee vulkanen, 
een rustende en een werkende. Met 
rook! Het betekent sinaasappels 
plukken op weg naar school. Aren-
den kijken tijdens Spaanse studie. 

Franky 

 

Franky, 
de enige 

echte 
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 ling is dat Karin daar hoogstper-
soonlijk aan mee zal bouwvakke-
ren. Los daarvan zijn er nog vele 
projecten die geld behoeven om 
verwezenlijkt te kunnen worden, 
met name een hoop schilder- en on-
derhoudswerk.  
Tientjes zijn dus nog altijd welkom!  
Wilt u de kinderen van Casa Hogar 
San José steunen, dan kan dus nog 
altijd door een tientje te storten op 
postbank nr: 5101099 t.n.v. Karin 
Sommen o.v.v. Tientje Voor Een 
Kiendje.  
Op www.ooklaswerk.waarbenjij.nu  
blijf je op de de hoogte van Karin’s 
verblijf in Colima en de projecten 
op het tehuis.  
Voor verdere informatie over Casa 
Hogar San José, check www.
amiguito.nl.  
 
Dank! 
 
Ondanks het feit dat zij zo ver weg 
zit heeft ze ons, de leden van na-

V anaf eind januari tot begin 
juni is Karin Sommen, lid 

van onze vereniging en tevens lid 
van de redactie van de nieuwsbrief, 
als vrijwilliger aan het werk in Ca-
sa Hogar San José te Colima, 
Mexico. In dit tehuis wonen op dit 
moment ruim 90 kansarme kinde-
ren uit Colima en omgeving: wees-
kinderen, verlaten kinderen en 
kinderen uit gezinnen met extreme 
armoede, maar ook mishandelde 
en misbruikte kinderen.  
 
Behalve een beetje liefde en aan-
dacht voor deze kinderen, kan ook 
onderhoud aan het tehuis één van 
de taken van de vrijwilligers van 
San José zijn. Vandaar dat Karin 
vóór haar vertrek de actie ‘Tientje 
Voor Een Kiendje’ begonnen is. 
Inmiddels zijn er vele tientjes inge-
zameld en is één van de projecten 
waaraan het geld besteed zal wor-
den bekend: de verbouwing van de 
keuken van het tehuis. De bedoe-

tuurvereniging Mark & Leij, niet 
vergeten. Integendeel, ze neemt de 
taak van redactielid ook in het verre 
Mexico serieus. 
Op pagina 10 weer een prachtig ar-
tikel van haar hand waarin ze ons 
deelgenoot wil laten worden van 
haar geluk en waaruit blijkt dat ze 
het reuze naar haar zin heeft.  
De redactie van de nieuwsbrief 
wenst haar, ook namens u, de ko-
mende maanden in alle opzichten 
nog veel “geluk”. 

 
De Redactie  

Karin Sommen 

Tientje Voor Een Kiendje 
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J aarlijks, kort na de jaarwisse-
ling en als de grizzlyberen 

nog volop in winterslaap zijn, ko-
men een groot aantal Mark & Leij-
ers goed geluimd en vervuld met 
oer-Brabantse wedstrijdgeest sa-
men bij café Bellevue. Immers de 
quiz is weer aangekondigd en aan-
gezien deze in de loop van de jaren 
uitgegroeid is tot een ware happe-
ning van formaat is dat niet zo ver-
wonderlijk. Dit jaar dus al weer 
voor de elfde maal. 
 
Stond John van Raak in een ver 
verleden aan de wieg van de quiz, 
nu is Frank Degenaar de grote ani-
mator achter dit spektakel. Hij doet 
dit natuurlijk niet in z’n eentje, 
maar wordt hierbij deskundig ter 
zijde gestaan door Elly en Wim 
Cornelissen, Joost van den Ouwe-
land, als opvolger van Guus Dege-
naar en onze eigen ‘opperspreek-
stalmeester’ en quizmaster Johan 
Schaerlaeckens. 
 
Opening 
In zijn openingsspeech heet onze 
voorzitter alle aanwezigen van harte 
welkom en wenst hij iedereen een 
gezond en natuurrijk 2008 toe. Hij 
vraagt Victor even naar voren te 
komen teneinde hem te feliciteren 
met de geboorte van dochter Jas-
mijn. Deze felicitaties gelden na-
tuurlijk ook Sandra, die zo kort na 
de bevalling druk doende is met 
moeder zijn en dus niet aanwezig 
is. 
Hij stelt verder in zijn openingsrede 
Patrick van Schaik voor aan de le-
den. Patrick is de nieuwe groe-
namb-tenaar van de gemeente Alp-
hen-Chaam en is speciaal helemaal 
uit Helmond gekomen om kennis te 
maken met Mark & Leij. 
Een speciaal woord van welkom 
richt hij aan de De Zuidelijke Land- 
en Tuinbouworganisatie (ZLTO). 
De ZLTO is deze avond het gast-

team en staat onderleiding van hun 
voorzitter Gust Hendrickx. Bestuur-
ders van Mark & Leij en diverse 
ZLTO-leden treffen elkaar regelma-
tig aan de vergadertafel bij verschil-
lende gelegenheden. Er wordt best 
wel eens strijd geleverd maar altijd 
met het nodige respect voor elkaar. 
“We zien elkaar dan ook meer als 
partners in het veld dan als kempha-
nen op een toernooiveld”, aldus de 
voorzitter. 
Net als voorgaande gastteams is 
ook het ZLTO-team van zins om de 
teams van Mark en Leij de loef af te 
steken en gezien de zwaargewich-
ten die zij vanavond hebben ingezet 
zou dat best eens kunnen gebeuren. 
Hij wenst hen veel succes met de 
quiz maar bovenal een gezellige 
avond. 
Daarna verschijnen andere be-
stuursleden ten tonele met de tradi-
tionele campagne. Victor wordt we-
derom naar voren geroepen (wat 
heeft die man het druk) om geza-
menlijk een toast uit te brengen op 
het nieuwe jaar. De nieuwjaarsbor-
rel wordt ons ook nu weer aangebo-
den door Victor en Sandra. Een 
warm applaus valt hun hiervoor ten 
deel. 
 
De Quiz 
Dan als de voorzitter zijn plaats op-
zoekt bij zijn team om deel te kun-
nen aan de quiz, treedt Johan Scha-
erlaeckens naar voren. Ook hij 
wenst de ZLTO van harte welkom 
en wenst hun een gezellige avond 
veel succes bij de quiz. Gezien de 
samenstelling van de andere teams 
kunnen ze inderdaad enig succes 
gebruiken. Johan vindt de aanwe-
zigheid van de ZLTO een unieke 
gebeurtenis. Volgens hem is het 
nooit eerder in Nederland voorge-
komen dat land- en tuinbouwers 
samen met een natuurvereniging 
een gezellige avond bezoeken. Een 
opsteker voor zowel de ZLTO 

alsook voor Mark & Leij. 
Na in het kort nogmaals de 
‘spelregels’ te hebben uitgelegd be-
gint hij met de vragen van het eerste 
deel. Het tempo is lager dan voor-
gaande jaren, maar zou, volgens 
commentaren in de wandelgangen, 
nog wel een tandje lager mogen lig-
gen. 
Na de eerste ronde lijkt het er sterk 
op dat het team van de ZLTO met 
de eer zou gaan strijken. Zij eindi-
gen na de eerste ronde met 66 pun-
ten op de 1e plaats.  
Nadat de quizcommissie zich na de 
laatste vraag heeft teruggetrokken 
voor de berekening van de einduit-
slag, is het weer tijd voor de afslui-
tende en stichtende woorden van 
onze voorzitter.  

Kwistig strooit hij met bedankjes. 
Bedankjes die overigens volstrekt 
terecht uitgedeeld worden. Zo wor-
den Victor en Sandra bedankt voor 
hun enorme gastvrijheid en voor 
hapjes. De ZLTO voor hun deelna-
me.  
Uiteraard worden er ook bedankjes 
uitgedeeld aan de quizcommissie. 
Elly, Wim, Frank, Joost en niet te 
vergeten Johan mogen, naast de lo-
vende woorden ook een fles wijn in 
ontvangst nemen. 
 
De ontknoping 
Daarna geeft  de voorzitter weer, 
voor de laatste keer deze avond, het 
woord aan de quizmaster, zodat de-
ze de beklemmende spanning kan 

(Vervolg op pagina 14) 

Terugblik: quiz- en ledenavond 2008 

...Kwistig strooit hij met bedankjes. 
Bedankjes die overigens volstrekt 

terecht uitgedeeld werden... 
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(Vervolg van pagina 12) 
doorbreken. 
Johan maakt de einduitslag bekend. 
Hij begint bij de als laatste ge-
plaatste om uiteindelijk bij de win-
naars te eindigen.  
Was de ZLTO in de eerste ronde de 
grote winnaar in de tweede ronde 
moeten zij in de Meloenen, Krenten 
en Mandarijnen hun sterkere erken-
nen en als aan het eind van de quiz 
de prijzen worden uitgereikt blijkt 
het team van de ZLTO net buiten de 
prijzen te vallen. Jammer, want het 
is echt waar: we willen het gastteam 
van ons best de overwinning gun-
nen, maar soms zit het mee en soms 
zit het tegen. Vanavond zit het dus 
even tegen voor de ZLTO. Zij heb-
ben de eerste plaats niet weten te 
prolongeren maar hebben deze 
moeten afstaan aan de Meloenen. 
  
Nu elk team zijn punten weet en 
daarmee ook weer zijn plaats kent, 
rest dus alleen nog de prijsuitrei-
king. Het organiserend comité is 
voor de eerste keer in hun bestaan 
verrast door een ex-aequo 3e plaats. 
Er is slechts voor één team prijzen 
ingekocht en nu moeten er twee 
teams na de enerverende quiz ook 
nog eens een strijd leveren voor de 
zo fel begeerde prijs. Dat vindt zelfs 
de commissie te ver gaan en deze 
heeft dus heel snel besloten dat de 
winnaars die nu met lege handen 
huiswaarts moeten keren, de prijs 
alsnog op huisadres bezorgd zullen 
krijgen. Tot overmaat van ramp zit 
er ook nog een zevende teamlid in 
het winnende team terwijl er maar 
op zes gerekend is. Maar ook hier-
voor geldt dat de ontbrekende 
‘bokaal’ op huisadres bezorgd zal 
worden. 
Dat de Meloenen konden winnen is 
te danken aan het feit dat hun team 
maar liefst zeven leden telde, al-
thans dat was de veel gehoorde ver-
klaring. Dat team heeft zowaar een 
heel lid meer als bij de overige 
teams. De emoties lopen hoog op: 
‘ongehoord en niet eerlijk’ hoort 
men alom, maar gelukkig weet de 

quizcommissie de gemoederen te 
kalmeren en wordt een echte veld-
slag voorkomen. Ook wordt de 
kreet “voorkennis” herhaaldelijk 
gehoord en dat, het moet gezegd 
worden, klopt. De Meloenen had-
den de kennis al vooraf, zij wisten 
namelijk, in tegenstelling tot de an-
dere teams, de antwoorden op de 
meeste vragen al vóórdat deze aan 
de grote ‘klok’ (lees: muur) werden 
gehangen en dat scheelt. 
 

Wim Dumont 
Foto’s: Martha Wildhagen  

Wim Dumont 
(fotowerkgroep M&L) 

Uitslagen 
Team Pnt 1e 

ronde 
Pnt 2e 
ronde 

Pnt To-
taal Plaats 

Meloenen 61 55 116 1 

Aardbeien 62 52 114 2 

Mandarijnen 60 53 113 3 

Krenten 62 51 113 3 

ZLTO 66 44 110 5 

Bessen 61 45 106 6 

Morellen 57 49 106 6 

Krieken 56 46 102 8 

Kiwi’s 59 42 101 9 

Pruimen 53 44 97 10 

Frambozen 49 48 97 10 
Mispels 57 40 97 10 

Meloenen 1e plaats 

Aardbeien 2e plaats 

Mandarijn enKrenten en  ex-aequo 3e plaats 
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O p 29 juni 2008 organiseert 
de Natuurvereniging 

Mark & Leij weer de jaarlijkse 
fietstocht. Zoals u gewend bent 
van de organisatie zal de fiets-
tocht ook dit jaar weer door de 
schitterende natuur voeren, 
waarbij we kunnen genieten 
van de stilte en prachtige verge-
zichten. 
 
De organisatie is druk doende de 
route voor u te verkennen, zodat 
u tijdens de tocht niet voor on-
aangename verassingen komt te 
staan. 
En zoals u dat inmiddels van ons 
gewend bent zullen wij weer 
voor een goede catering zorgen. 
Zoals het er nu naar uitziet zal de 
start en de aankomst dit jaar 
weer bij café Bellevue plaatsvin-
den. 
 
De deelname voor leden van de 
natuurvereniging Mark & Leij is 
gratis. Ook niet-leden kunnen 
deelnemen, maar zij betalen voor 
de deelname € 5,00 p.p. 
 
Nadere informatie en het aan-
meldingsformulier ontvangt u 
later. 
Noteer deze datum alvast in uw 
agenda: 

zondag 
29 juni 2008 
Fietstocht  

Mark & Leij 

O ok dit jaar organiseert de 
Vlinderwerkgroep tal van 

activiteiten. Hieronder zijn alle da-
ta en tijden voor 2008 voor u over-
zichtelijk weergegeven.  
Alle leden van natuurvereniging 
Mark & Leij kunnen aan deze acti-
viteiten deelnemen. 
Bij regenachtig weer zal de activi-
teit verschoven worden dan wel ko-
men te vervallen. Neem bij twijfel 
contact op met Frans Vermeer 
(vlinders@markenleij.nl of 013-
5079609) 
 

Nachtvlinders kijken 
op het Heideveldje 't Zand  

za 22.   mrt        19:00   
vr 4      apr        20:00   
vr 2      mei       21:00  
vr 6      jun        22:00  
za 7      jun        22:00  
za 5      jul         22:00  
zo 6      jul         22:00  
vr 1      aug        21:30  
vr 29    aug       20:30  

Nationale nachtvlindernacht  
Vertrek: Marktplaats Chaam  

za 27    sep        19:30  
za 25    okt        19:00  
za 29    nov       19:00  
za 27    dec        18:30  

 
Wandelen  

Vlinderwerkgroep 
Vertrek vanf de Wouwerdries in 

Chaam 
za 26    apr        13:00    
za 24    mei       13:00  
za 21    jun        13:00  
za 19    jul         13:00  
za 16    aug        13:00  
za 20    sep        13:00  

 
Frans vermeer 

W ij zijn graag inge-
gaan op de uitdaging 

om mee te doen aan de 
Nieuwjaarsquiz. 
Vooraf  werden we welkom 
geheten en getrakteerd op 
koffie en champagne. 
 
De eerste ronde kwamen we 
heel goed door, we stonden 
zelfs bovenaan. 
In de pauze en tussendoor kre-
gen we volop te drinken en 
werden er hapjes aangeboden. 
Na de pauze werd het een stuk 
moeilijker. We moesten wat 
antwoorden schuldig blijven, 
dus gokken, we verwisselden 
de wereldtijdklokken en de 
knikkers kregen we niet goed 
geteld. Uiteindelijk eindigden 
we toch nog op een vijfde 
plaats.  
Onze complimenten voor de 
samenstellers van de quiz. Het 
was erg breed van opzet, veel 
verschillende onderwerpen en 
puzzels om tussen de monde-
linge vragen door op te los-
sen. Bedankt dat we een keer 
mee mochten doen en graag 
tot ziens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens ZLTO Baronie 
Zuid-Oost;  

Piet, Guust, Frans,  
Jac, Kees, Gust en Adje 

 
 
 
 
 

Voor een uitgebreid verslag van deze avond 
zie pagina 12 van deze nieuwsbrief  

 Deelname 
ZLTO  

aan de quiz 

M&L  
fietstocht 

2008  

Activiteiten 
Vlinder-

werkgroep 
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Goudberg (Goudbergven) 
Foto: Jan Vermeulen 
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enkele uitzondering na in Neder-
land alleen nog in Limburg en 
Zeeuws-Vlaanderen. 
(In mijn persoonlijk archief bevin-
den zich niet alleen waarnemingen 
van mijzelf, maar ook van anderen, 

Z oals jullie weten zijn Johan 
en Loes Schaerlaeckens de 

wijde wereld ingetrokken en op 
Joost van den Ouweland en mij is 
de loodzware taak gevallen om de-
ze onovertroffen rubriek voort te 
zetten. 
In de beginperiode kwamen de 
waarnemingen maar mondjesmaat 
binnen, maar men is nu kennelijk 
gewend aan het nieuwe e-mail 
adres en de laatste weken stromen 
de waarnemingen met grote regel-
maat binnen. 
 
De Castelreesche Heide begint zich 
steeds meer te ontwikkelen tot een 
natuurgebied van formaat. De aan-
tallen vogels die deze winter hier 
worden aangetroffen zijn indruk-
wekkend. De graanakkertjes zijn 
een doorslaand succes en vooral de 
zaadeters profiteren hiervan.  
Zo waren de geelgors en rietgors de 
gehele winter in behoorlijke aantal-
len aanwezig en er werden zelfs mi-
nimaal twee grauwe gorzen gezien. 
Een klapekster was heel de winter 
present en ook de roofvogels waren 
goed vertegenwoordigd met smelle-
ken, torenvalk, buizerd, sperwer, 
havik en vooral blauwe kiekendie-
ven.  
Er schijnen op het moment van het 
schrijven van dit artikel zelfs vijf 
exemplaren rond te zwerven! 
Op de Bleeke Heide en omgeving 
werden wederom vele duizenden 
ganzen gezien, waarbij het opviel 
dat de aantallen kolganzen de aan-
tallen toendrarietganzen regelmatig 
overtroffen. Zo werden op 13 ja-
nuari zelfs 3700 kolganzen geteld. 
 
Bijzondere waarnemingen 
 
Grauwe Gorzen 
Eind januari werd een grauwe gors 
ontdekt op de Castelreesche Heide 

en op 8 februari werden zelfs twee 
exemplaren gezien. De grauwe gors 
is een zeer zeldzame verschijning in 
de streek en in mijn persoonlijk di-
gitale archief van de streek (meer 
dan 30.000 waarnemingen vanaf 
1973) bevinden zich slechts dertien 
waarnemingen. De eerste waarne-
ming was een zingend exemplaar 
op 8 maart 1980 op de Bleeke Hei-
de. 
Over het vroegere voorkomen van 
de grauwe gors in Nederland zijn 
slechts weinig gegevens voorhan-
den. Midden jaren zeventig bleek 
de Nederlandse populatie nog maar 
1100-1250 paar te bedragen. Gro-
ningen, het rivierengebied, Zeeuws-
Vlaanderen en Limburg waren bol-
werken voor de soort. Sindsdien is 
de stand van de grauwe gors steeds 
verder gekelderd en inmiddels heeft 
de soort een nieuw dieptepunt be-
reikt: in het jaar 2000 broedden nog 
slechts 50-100 paren. Tegenwoor-
dig broedt de grauwe gors op een 

Waarnemingen in de streek 

sneeuwgors                 Foto: Els van Gool 

grauwe gors                                                   Foto: Renee Overbosch / www.birspix.nl 
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van zijn tuin, deed mijn buurman 
Joost van den Ouweland wel een 
heel bijzondere waarneming:.”Een 
hoop dorre bladeren kreeg plotse-
ling vleugels en een houtsnip maak-
te zich zwijgzaam uit de voeten!” 
Ook Will Woestenberg zag op        
3 februari tijdens een wandeling in 
't Zand verspreid over het terrein, 
maar liefst vijf houtsnippen op de 
wieken gaan. 
De houtsnip is een vrij zeldzame 

voor zover ik die te pakken kon krij-
gen). 
 
Sneeuwgors 
Op 7 december maakte Els van 
Gool uit de Zandakker in Baarle 
Nassau prachtige foto’s van een 
sneeuwgors in haar eigen tuin! Ze 
meldde ook dat de sneeuwgors al 
enkele winters in haar tuin te zien is 
en regelmatig komt eten. 
De sneeuwgors is een nog zeldza-
mere verschijning dan de grauwe 
gors in onze streek. 
In mijn persoonlijk archief vind ik 
slechts drie waarnemingen in al die 
jaren, wat niet wil zeggen dat er 
niet meer waarnemingen zijn. Mijn 
eerste waarneming was op 27 de-
cember 1981 op de Poppelsche   
Leij. Er is geen zangvogel die zo 
noordelijk broedt als de sneeuw-
gors. De Sneeuwgors komt als 
overwinteraar voornamelijk voor 
langs onze kusten en zelden verder 
in het binnenland. Zodra in het ho-
ge noorden de eerste plekken 
sneeuw zijn weggedooid, zijn ze 
weer terug uit hun overwinterings-
gebieden. 
 
Kleine Rietgans 
Met enige regelmaat werd deze 
winter een kleine rietgans waarge-
nomen in een groep toendrarietgan-
zen op de Bleeke Heide. De eerste 
maal was op 16 december 2007 en 
daarna nog enkele malen in decem-
ber en januari. In mijn archief vind 
ik vanaf 1973 vierentwintig waar-
nemingen, waarvan de eerste waar-
neming was op 14 januari 1982. 
Nagenoeg alle waarnemingen zijn 
afkomstig van de Bleeke Heide. 
Kleine rietganzen zijn 's winters in 
Nederland te zien. Het is zelfs zo 
dat vrijwel alle kleine rietganzen 
die broeden op Spitsbergen, in Ne-
derland overwinteren. Vrijwel alle 
kleine rietganzen overwinteren op 
een totale oppervlakte van slechts 
enkele vierkante kilometers, gecon-
centreerd in het merengebied van 
Friesland. Een enkele maal worden 
ze ook elders in Nederland waarge-

nomen. Als het echt gaat winteren 
trekken ze door naar Vlaanderen 
waar ze in de omgeving van Dam-
me te vinden zijn. Als je zo’n groep 
bekijkt valt het toch wel op dat ze 
wat slanker en compacter zijn dan 
de gewone rietgans, maar daar gaat 
dan wel de nodige oefening aan 
vooraf. 
 
Houtsnippen 
Tijdens de eerste inspectieronde 

kleine rietgans                                                          Foto: H. Otten / www.birdpix .nl  

houtsnip                       Foto: Gerard Mornie / http://users.pandora.be/GerardMornie 
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Uit de mailbox 
 
Johan Schaerlaeckens op 28 no-
vember: 
Maandag meldde John Smeekens 
een ooievaar, Rien Geerts gisteren 
twee en Hennie Verheijen zojuist 
vier. Even wezen kijken. De ooie-
vaars zitten hoek Meerleseweg, Ou-
de Bredasebaan, Chaam. Er kwa-
men ook meer dan 100 wulpen sla-
pen op de Bleeke Heide. 
 
Will Woestenberg op 8 december: 
Ter hoogte van de Ecologische Ver-
bindingsZone (EVZ) tussen Alphen 
en Riel staken omstreeks 15.30 uur, 
op klaarlichte dag dus, vier reeën 
met gepaste spoed de weg over. 
Een vijfde ree draaide op het laatste 
moment om en zocht de dekking 
van de houtwal op. Gelukkig zag de 
automobilist die mij tegemoet 
kwam de dieren vroeg aankomen en 
ging tijdig op de rem staan. De ree-
en zijn ongetwijfeld opgejaagd om-
dat zij midden overdag op de vlucht 
waren. 
 
Will Woestenberg op 9 december: 
De zondag fietsgroep zag een grote 
zilverreiger overvliegen bij de Strij-
beekse Heide. Toch een soort die in 
Chaam niet zo vaak wordt waarge-
nomen. Op de weilanden rond de 

beekse Heide (Langven en Rond-
ven), het Goudbergven en de Cas-
telreesche Heide. Vooral in het 
laatstgenoemde gebied werd de 
soort bij praktisch elke wandeling 
gezien. 
Jan Vermeulen zag op 10 februari 
tijdens een zondagochtend wande-
ling langs het Langven, hoe een 
klapekster een muis pakte en daar-
mee in de top van een dode boom 
ging zitten. Zodra de klapekster Jan 
zag, vloog hij naar een nabije grove 
den, waarin hij de muis tijdelijk 
verborg. De muis diende vermoede-
lijk als reservevoorraad. 

broedvogel in Nederland en de 
broedvogels worden in de winter 
aangevuld met soortgenoten die uit 
Noordoost-Europa komen. Bij ver-
storing vliegt de vogel geruisloos 
op en vliegt zigzaggend enkele tien-
tallen meters, om vervolgens te lan-
den en weer op de schutkleur te ver-
trouwen. De houtsnip leeft een ver-
borgen leven en laat zich vooral 's 
nachts en in de schemering zien. De 
vogel leeft voornamelijk in open 
loofbos met een vochtige bodem 
met veel bladeren en struikgewas. 
 
Blauwe Kiekendieven 
Deze winter zijn opvallend veel 
overwinterende blauwe kiekendie-
ven waargenomen in de streek. Zo 
werd op de Generaal, de Bleeke 
Heide, de Eindegoorheide, de Tom-
melse Heide, de Litse Heide, maar 
vooral op de Castelreesche Heide 
deze roofvogel regelmatig gezien. 
Op de Castelreesche Heide werden 
het gehele najaar en winter blauwe 
kiekendieven gezien, met als hoog-
tepunt op 7 februari zelfs drie ja-
gende exemplaren. 
 
Klapeksters 
Evenals vorige winter blijkt de 
klapekster onze streek uitgekozen te 
hebben als overwinteringsgebied. 
De klapekster werd gezien op ’t Os-
sengoor, de Regte Heide, de Strij-

wulp                                                    foto: Sytze Jongma / sytze-natuurfoto.nl 

ooievaars (Meerleseweg/Oude Bredasebaan)                          Foto: Henk Laarhoven 
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Broskens, op het graanakkertje, een 
groepje van zeker vijftig groenvin-
ken en enkele geelgorzen. Tussen 
de Broskens en Eikelenbosch : 10-
tal geelgorzen. Opmerkelijk bij de-
ze “bevrozen” gronden: nog kievi-
ten en wulpen. Vanuit enkele be-
ken: twee watersnippen. kramsvo-
gels. Tijden de ganse ronde: 10-tal 
buizerds, zes reeën, acht hazen, drie 
groene spechten. 
Top of the bill: slechtvalk op wei-
paal tussen de Manke Goren en de 
Eikelenbosch en ijsvogel langs het 

beekje tussen de Broskens en de 
Rooie weg. 
 
Erik Rijnen op 30 december: 
Op Castelreesche Heide zat de 
klapekster vanmorgen bij klauwier-
sloot. Vervolgens vloog hij naar 
overzijde Hoogstratense baan (waar 
ik hem al vier keer achtereen waar-
nam). Met zekerheid hetzelfde ex. 
dus. blauwe kiek blijft het gebied 
heel trouw, de 'trefkans' is bijna 
100%. De groep geelgorzen (heel 
lastig tellen, want er zitten steeds 

Meerleseweg foerageerden nog al-
tijd vier ooievaars. Ook dit is op 
deze tijd van het jaar toch een bij-
zondere waarneming.  
 
Huub Don op 14 december: 
Naast de juveniele blauwe kieken-
dief die vast lijkt te overwinteren is 
nu ook smelleken al een week aan-
wezig op de Castelreesche Hei. Met 
klapekster, diverse torenvalken, 
buizerd en af en toe een sperwer uit 
het bos begint dat al een aardige 
collectie te worden. 
Er zitten veel muizengaatjes in de 
akkers, maar de tientallen rietgor-
zen, groenlingen, kneus en wat 
geelgorzen zullen zo ook wel hun 
aantrekkingskracht hebben.  
twee ooievaars nog aanwezig langs 
de Ulicotense Baan. 
 
Ad Jansen op 16 december: 
Zondagmiddag met een stevige oos-
tenwind en een vriendelijk zonnetje 
gaan wandelen over het geuzenpad 
richting Ossegoor. Aan het eind van 
het geuzenpad bij het moerassige 
stuk bos komt Ad Ballon over en 
vanwege de koude moet de gasvlam 
flink opgepookt worden. Uit het 
moerasbosbos vliegen verschrikt 
een 10-tal watersnippen op. Ja, he-
laas zonder luidruchtige gasvlam 
niet zoveel watersnippen mogen 
spotten(?). Op het Ossegoor zit 
(niet opgeschrikt) nog steeds de 
klapekster. 
 
Jan Vermeulen op 23 december: 
Op de Bleeke Heide een enorme 
groep ganzen. Ik schat het op een 
2500 toendrarietganzen en 2500 
kolganzen. Bovendien zeventien 
kleine zwanen en twee slechtvalken 
gezien. 
 
Johan Coertjens op 23 december: 
Vanochtend een wandeling gemaakt 
over de Tommelse Heide, Manke 
Goren, Broskens, Eikelenbosch, 
Tommel.  
Dit leverde volgend lijstje op zon-
der het alledaagse (merel, houtduif, 
etc......), goudvink, sijsjes; Bij de 

brilduiker                                                  Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl 

watersnip                                                 Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl 
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Hans Oomen op 18 januari: 
Een groep van 25 staartmezen op de 
Rietakker en twee eekhoorns plus 
een ijsvogel. 
 
Johan Coertjens en Johan Ver-
smissen op 20 januari: 
Op de Hoogstraatse Baan nabij het 
haast met wilgen dichtgegroeide 
poeltje na Baarle-brug (als je vanuit 
Baarle naar Minderhout rijdt) over 
een afstand van ca. 300m: twaalf 
platgereden padden.(hoezo vervroe-
ging van de seizoenen?). 
 
Hans Oomen op 23 januari: 
Acht ransuilen op slaapplaats het 
Zand. 
 
Hans Oomen op 29 januari: 
Een brilduiker op de Bleeke Heide, 
dat is toch een zeevogel?. 
 
Will Woestenberg op 9 februari: 
Vanmorgen hebben we de eerste 3 
grutto's op de Bleeke Heide gezien. 
Er zit in ieder geval ook nog 1 
slechtvalk. Verder het gebruikelijke 
spul maar dan in grote aantallen. 
Daarna zijn we nog even naar de 
Strijbeekse Heide geweest en trof-
fen daar twee klapeksters aan. Ook 
hoorden we voortdurend een zwarte 
specht roepen. Ondanks het mooie 
voorjaarsweer zongen er geen vo-
gels. Niet één grote lijster gehoord 
of gezien. 
 
Johan Schaerlaeckens op 16 fe-
bruari: 
Gisteren met de zaterdag wandel-
groep naar de Castelreesche Heide. 
Hier zouden nu 5 blauwe kieken 
zitten, regelmatig ook 1 ♂ (info 
Erik R.). De 2 grauwe gorzen zitten 
er ook nog altijd. (zelf niet gezien). 
Klapekster heeft nu zijn vaste stek 
aan de noordzijde van de Hoogstra-
tense Baan. Vandaag met de zondag 
fietsgroep de mooiste plekken van 
de Staatsbossen bezocht: Geen zin-
gende grote lijster.  
 
Els van Gool 17 februari: ( over 
een sneeuwgors in haar eigen tuin!) 

Deze foto's zijn gemaakt op 7-12 
2007 bij  ons in de tuin, 
Hij laat zich al verschillende jaren 
zien bij ons, en komt dan ook regel-
matig eten. 
 
Stijn Leestmans 17 februari: 
Gisteren in de voormiddag naar de 
Bleeke Hei geweest. Op de plas za-
ten 2250 ganzen als volgt verdeeld: 
1000 toendra's, 1250 kollen en 2 
brandganzen..Verder: scholekster 9, 
bergeend 30, pijlstaart 40, slobeend 
53, kuifeend 8, tafeleend 29, 
krakeend 4, smient 500 en winterta-
ling 150. Deze namiddag een grote 
wandeling door Castelreesche Hei-
de en Merkske (Kromme hoek, Hal-
sche Beemden) gedaan met vrien-
din.Klapekster niet gezien. Maar 
een blauwe kiek (het adulte vrouw-
tje), maar wel 1 grauwe gors en een 
25-tal geelgorzen. 
 
Jan Vermeulen 17 februari : 
Op Strijbeekse Heide vanmorgen 
grote lijster (eerste voor mij dit 
jaar) gehoord en groene specht ge-
zien. Verder klapekster bij Langven 
en een bij Rondven. 
 
Eric Rijnen 19 februari : ( weder-
om over de Castelreesche heide) 
Afgelopen zaterdag meende ik meer 
dan twee Grauwe Gors te zien bij 
het noordelijk graanveldje. Twee 
exx zaten geruime tijd in boompje 
zuid veld. Die had ik goed in scope-
beeld. In de bramenwal daaronder 
zag ik mogelijk nog een ex. 
 
Tom Snoeckx 18 februari: 
Vandaag eens gaan wandelen bij de 
visvijvers van Ravago. Het weer 
was goed en de vogels waren aan 
het zingen (zanglijster) en aan het 
nestelen (staartmezen). Verder heb 
ik nog een roerdomp, waterral, ijs-
vogel, boomklever (3), en havik ge-
zien. 
 
Tom Snoeckx 20 februari: 
Vandaag eens met mijn nonkel op 
de Castelreesche heide gaan wande-
len. Veel gezien en gehoord. 

groenlingen, rietgorzen e.d. tussen) 
houdt zich bij kruising op. Maar 
ook in het oosten van het gebied zie 
en hoor ik steeds meerdere ex., dus 
dat geeft hoop voor het komende 
broedseizoen. Veldleeuwerik zit er 
in een groepje van dertien ex. Ver-
der graspieper, vink en af en toe een 
keep. In Schootse Hoek had ik in 
een forse groep 'klein gemengd' 
twee vuurgoudhaantjes. 
 
Stijn Leestmans op 13 januari: 
Deze voormiddag tijdens voetbal-
wedstrijd in Meerle kwamen er een-
entwintig kleine zwanen over (ik 
denk allemaal adulte vogels maar 
had niet meer tijd om ze in het oog 
te houden ...). Aan de Bleeke Heide 
zat er maar liefst een groep van 
4500 ganzen! Verdeelt als volgt: 
kolgans 3700, toendra 800 en een 
brandgans. Hier ook de toendrariet-
gans met V27 (geel) die eind dec/ 
begin jan aan De Hees in Rijkevor-
sel zat. Er is dus wel degelijk uit-
wisseling tussen beide gebieden. 
Aan de plas zaten krakeend 25, ta-
feleend 18, slobeend 2m, bergeend 
6, pijlstaart 49, kuifeend 2m, kemp-
haan 1, scholekster 1 en de smien-
ten en wintertalingen die ik niet ge-
teld heb. Aan de Castelreesche Hei-
de zaten er nu al negenendertig 
geelgorzen. Allemaal aan de noor-
delijke graanakker. 

ransuil               Foto: Marianne Dumont 
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Blauwe kiekendief: 2, patrijs: 7, 
waterral, goudplevier overvlie-
gend), roodborsttapuit een man, 
zanglijster, boomklever, klapek-
ster , goudvink: 2, rietgors, geelgors 
+25, grauwe gors. 

Martha Wildhagen 23 februari: 
zondag 17 febr. in de morgen bij de 
poel links van het toeristenfietspad 
Chaam-Gilze in de staatsbossen 
Chaam een klapekster waargeno-
men. 

Jan Vermeulen 

over mijn hobby om mij een plezier 
te doen. Van tijd tot tijd doe ik ech-
ter wat water bij de wijn en kies een 
bestemming die voor ons beiden 
acceptabel is. Het wordt dan zoeken 
naar een min of meer bekende toe-
ristische bestemming, die ook de 
moeite waard is voor een vogelaar. 
In de loop der jaren is het mij aar-
dig gelukt om nog van dat soort be-
stemmingen te vinden, maar de 
spoeling wordt langzamerhand dun. 
Enkele van die bestemmingen die 
ik de afgelopen jaren met haar be-
zocht heb zijn Florida, Gambia, 
Mexico, de Dominicaanse Repu-
bliek, Puerto Rico, Oeganda, Schot-
land, Vietnam, Hongarije, Polen en 
vorig jaar Corsica. 
Dit jaar hebben we nog niet beslist 
waar we naar toe gaan. Ik ga vrij-
wel altijd samen met mijn vriend 
Vital van Gorp op reis en op deze 
“toeristische” bestemmingen gaat 
zijn vrouw ook altijd mee. Mijn 
vriendin en zijn vrouw kunnen het 
uitstekend met elkaar vinden en dit 
komt ons uitstekend van pas. Voor 
dag en dauw zijn Vital en ik 

A ls vogelaar is het soms wel 
eens lastig aan je vriendin te 

vertellen, dat je al weer naar een of 
andere exotische bestemming gaat 
om je vogellijst aan te vullen. Zo 
ben ik enkele jaren geleden bijna 3 
weken in Venezuela geweest met 
als hoofddoel een bezoek aan Jun-
glaven. Junglaven ligt in het hart 
van het tropische regenwoud en 
het enige wat je daar kunt doen is 
vogels kijken.  
 
Mijn vriendin Willemien is tamelijk 
bang in een vliegtuig en uiteraard 
was een bezoek aan Junglaven met 
een “riskante” landing in een klein 
vliegtuig op een grasbaan ergens in 
de “middle of nowhere” voor haar 
te veel van het goede en ze bleef 
thuis. Het dat was maar goed ook  
want in Junglaven ontdekte ik een 
vogelspin (tarantula) in mijn hut en 
de muggen waren hier bovendien 
buitengewoon actief. 
Mijn vriendin is, om het mild uit te 
drukken, matig geïnteresseerd in 
vogels en soms heb ik het gevoel 
dat ze alleen maar enthousiast is 

Toeristische  
vogelbestemming: GOA 

 
 
 
 
 

Met dank aan allen die de 
moeite namen hun waarne-
mingen door te geven. Ieder-
een kan zijn waarnemingen, 
liefst via e-mail, voortaan 
doorgeven aan: 

 
E-mail: jem.vermeulen@wxs.nl 

 
 
 

Telefoon: 0161 491327 

Jan Vermeulen 
Bredaseweg 14  

4861 AH Chaam 

klapekster         Foto: Martha Wildhagen 



242424   Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

Baga – Beira Mar Hotel 
Baga ligt een kleine 20 km ten 
noordwesten van Panaji (Panjim) de 
hoofdstad van Goa en is bij uitstek 
een toeristenplaats. De meeste vo-
gelliefhebbers (vooral Engelsen) 
proberen een hotel in de omgeving 
van Baga te vinden en bij voorkeur 
het Beira Mar Hotel, hoewel ik van 
diverse hotelgasten begrepen heb, 
dat de accommodatie hier toch nog 
veel te wensen over laat. 
Wij hadden een hotel geboekt in het 
stadje Candolim enkele kilometers 
ten zuiden van Baga en betaalden 
voor deze twee weken ongeveer     
€ 750 per persoon, vliegreis, hotel 
en ontbijt waren hierbij inbegrepen. 
Baga is een drukke, ietwat chaoti-
sche, typische Indische toeristen-
plaats. Je vindt hier tal van hotels, 
bars, restaurants en winkels evenals 
in Candolim.  
Het Beira Mar Hotel in Baga ligt 
pal langs een moerasgebied en van-
af het bordes bij het zwembad aan 
de achterkant van het hotel heb je 
een prachtig uitzicht over dit moe-
rasgebied. Bij de ingang van dit ho-
tel vind je vele taxi’s en een aantal 
chauffeurs zal zich als gids aanbie-
den en vele chauffeurs kennen in-
middels precies de plekken waar 
een vogelaar naar toe wil. Het is 
een belevenis om in Goa in een taxi 
rond te rijden. 
De taxichauffeur claxonneert aan 
een stuk door en rijdt vaak als een 
bezetene tussen de hordes voetgan-
gers, auto’s, scooters, riksja’s, fiet-
sers, koeien en geiten. De chauf-
feurs schijnen er een satanisch ge-
noegen in te scheppen om luid 
claxonnerend in bochten en vlak 
voor de top van een heuvel andere 
auto’s in te halen en na zeer korte 
tijd dank je de goden op je blote 
knieën dat je geen auto gehuurd 
hebt. 
In de late namiddag verzamelen vo-
gelaars uit alle windstreken zich aan 
de achterkant van het Beira Mar 
Hotel om een biertje te drinken, el-
kaar te vertellen welke vogels zij 
gemist hebben die dag. Het is raad-

metgezellen kunnen zich hier ver-
maken aan de prachtige stranden, 
kunnen dagtripjes gaan maken en 
boottochten maken langs de kust of 
de Mandovi rivier op. 
Een bijkomende heel aantrekkelijke 
kant van Goa is het eten. In de tallo-
ze eettentjes langs het strand kun je 
overheerlijk eten (zeebanket!). Het 
massatoerisme langs de kust kent 
ook zijn schaduwkanten en de zee-
schildpadden die hier hun eieren 
leggen, hebben grote moeite nog 
ongerepte stranden te vinden en de 
toekomst van deze dieren wordt 
ernstig bedreigd. Zo zagen wij een 
zeeschildpad tevergeefs moeite 
doen om op het drukke strand van 
Baga een plek te vinden om haar 
eieren te leggen. 
Goa heeft een grote verscheiden-
heid aan biotopen met inbegrip van 
waterrijke gebieden, kust en jungle. 
In Goa komen vijftien van de in to-
taal vijfentwintig endemen voor, die 
in zuidelijk India voorkomen, bo-
vendien komen hier negen van de in 
totaal zeventien soorten voor, die 
alleen in zuidelijk India en Sri Lan-
ka voorkomen. Goa is dus een aan-
trekkelijke vogelbestemming ook 
voor fanatieke wereldtwitchers. 

meestal op pad en keren dan in de 
loop van de ochtend terug om geza-
menlijk te ontbijten. De rest van de 
dag gaan we samen op vogeljacht, 
al zal dit natuurlijk nooit zo fana-
tiek zijn als we met zijn tweeën op 
stap zijn. Soms echter blijven we 
een gehele dag weg terwijl de vrou-
wen zich aan het strand vermaken 
of toeristische trekpleisters gaan 
bezoeken. 
 
GOA 
Goa, een voormalige Portugese ko-
lonie, is de kleinste deelstaat van 
India en ligt aan de westkust van 
het Indische subcontinent aan de 
Arabische Zee. Het grote voordeel 
van Goa ten opzichte van de rest 
van zuidelijk India is, dat het een 
uiterst populaire zonbestemming is 
in de winter. Goedkope charter-
vluchten en zeer redelijk geprijsde 
hotels maken van Goa een aantrek-
kelijke bestemming om in de winter 
te bezoeken. Goa is een fraai stukje 
India met mooie goudgele zand-
stranden en een frisse zeewind zorgt 
ervoor dat hier een aangenaam kli-
maat heerst en het er lang niet zo 
warm is als in het binnenland. Je 
weinig in vogels geïnteresseerde 

Achter het Beira Mar Hotel hotel 
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h-Owl wordt hier vaak gezien, al 
kost het wel enige moeite om de 
vogel te vinden. Let op de vruchten 
dragende bomen, want als de vruch-
ten rijp zijn wordt zo’n boom veel-
vuldig bezocht door grote groepen 
vogels. Wij ontdekten een dergelij-
ke “fruiting tree” en brachten meer 
dan twee uren aan de voet van deze 
boom door. 
 
Carambolim Lake 
Dit grote meer in Carambolim ligt 
ca. 15 km van Panaji vlakbij de ou-
de stad Goa. Dit grotendeels met 
waterplanten bedekte meer ligt 
langs een spoorlijn, met aan de 
oostzijde een strook bomen en strui-
ken. Grote aantallen watervogels 
verblijven op het meer. Meest tal-
rijk zijn de eenden en de reigers 
waaronder Lesser Whistling-Duck, 
Cotton Pygmy-Goose, Spot-billed 
Duck, Baer’s Pochard, Indian 
Pond-Heron en Striated Heron. 
Beide lelielopers Pheasant-tailed 
Jacana en Bronze-winged Jacana 
scharrelen in grote aantallen over de 
waterplanten in het meer en met het 
nodige geluk is een Watercock ook 
nog te zien. Roofvogels zijn voort-
durend boven het meer te vinden 
zoals Brahminy Kite en White-bel-
lied Sea-Eagle. Boven het meer za-
gen we ook onze eerste Lesser Ad-
jutant thermieken. 
Check de randen van het meer voor 
steltlopers, piepers en kwikstaarten. 
De struiken en bomen langs de 
oostzijde van het meer zijn goed 
voor spechten, baardvogels, bulbuls 
en vliegenvangers. Een groepje zeer 
schuwe Rock Bush-Quails kwam ik 
met veel geluk tegen onder een 
groepje struiken vlak langs het 
meer. 
 
WESTERN GHATS 
Een uur of twee rijden van de kust 
verwijderd liggen de “Western 
Ghats”, een bergrug die de Deccan-
hoogvlakte scheidt van de kust. In 
dit bergachtige gebied bevinden 
zich nog steeds echte stukken jun-
gle, waar een aantal vogels te vin-

zaam om je in te smeren tegen de 
muggen, die hier in grote getale 
aanwezig zijn. 
In de directe omgeving van Baga en 
Candolim zijn vele goede plekken 
te vinden, maar geen enkele van de-
ze plekken is beschermd en het zijn 
vaak kleine gebieden, maar echter 
toch nog bijzonder vogelrijk. 
De meest aantrekkelijke gebieden 
in de omgeving van Baga of Can-
dolim worden hieronder besproken 
en de meeste taxichauffeurs weten 
deze plekken wel te vinden. 
 
De velden rondom Baga 
Aan de noordzijde van Baga houdt 
het massatoerisme min of meer op 
en de eerste kennismaking van de 
meeste vogelaars met de vogels van 
Goa vindt hier plaats. Achter het 
Beira Mar Hotel bevindt zich een 
gebied, dat begrensd wordt door de 
kustweg en de Baga River.  
Het gebied bestaat uit droge, half in 
cultuur gebrachte akkers, die in de 
buurt van Baga steeds natter wor-
den en tenslotte eindigen in een 
complex van rijstvelden. Probeer de 
over het algemeen zeer vriendelijke 
mensen die aan het werk zijn op de-
ze velden, niet al te zeer tot last te 
zijn. De algemene vogels van Goa 
tref je hier aan, maar het gebied is 
ook bij uitstek geschikt voor leeu-
weriken, piepers en gorzen. 
 
Saligao Zor 
Slechts op een kwartiertje rijden ten 
zuidoosten van Baga/Candolim ligt 
het dorpje Saligao Zor. In Saligao 
Zor bevindt zich op een heuvel een 
klein bos met hoge bomen en een 
poel, waar de dorpelingen de was 
doen. Dit is de plek om Brown 
Wood-Owl te zien en de taxichauf-
feur zal je hier direct naar toe bren-
gen. 
Op het plateau achter de heuvel lig-
gen open velden, heel geschikt voor 
leeuweriken en piepers en hier za-
gen we onze enige Indian Peafowl. 
 
Fort Aguada 
Ongeveer 8 km ten zuiden van Ba-

ga bevindt zich dit grootste en best 
bewaarde Portugese bastion aan de 
monding van de Mandovi rivier. 
Nabij de kruising met de Candolim 
Road bij het Ashok Hotel bevindt 
zich een smal paadje naar een moe-
rasachtige deel en langs dit paadje 
bevindt zich een heel bekende plek 
voor de Indian Pitta. Onder de strui-
ken langs dit paadje houden zich in 
de winter een of twee Indian Pittas 
op, die heel dicht te benaderen zijn. 
Wij maakten video-opnamen van 
een Indian Pitta op minder dan twee 
meter afstand van de vogel. Het is 
hier wel uitkijken waar je loopt, 
omdat de plaatselijke bevolking de 
gewoonte heeft hier onder de strui-
ken hun dagelijkse behoefte te 
doen.  
 
Morjim Beach 
Dit strand ligt aan de uitmonding 
van de Chapora rivier slechts 8 km 
van Baga verwijderd. Om dit strand 
te bereiken moet deze rivier per 
pond worden overgestoken bij het 
plaatsje Siolim. 
Bij hoog water zijn hier grote aan-
tallen meeuwen, sternen en steltlo-
pers te zien en vooral de meeuwen 
vormen een uitdaging om op naam 
te brengen. Je kunt hier ook dolfij-
nen zien, maar je maakt meer kans 
als je een boottocht maakt langs de 
kust, zoals wij deden. 
 
Maem (Mayer) Lake 
Dit meer ligt ca. 35 km ten noord-
oosten van Panaji en is een populai-
re bestemming voor toeristen. 
De eerste gedachte die bij je op-
komt als je hier aankomt is, ben ik 
hier wel op de goede plek. De in-
gang is heel toeristisch met veel 
kraampjes en een restaurant. Een-
maal hier voorbij wordt het direct 
rustiger en verderop langs het meer 
kom je bijna niemand meer tegen. 
Het meer is bijna helemaal omringd 
door een behoorlijk dicht bos met 
palmbomen en cashewnotenbomen 
en een moeilijk begaanbaar pad dat 
grotendeels overgroeid is, slingert 
langs de oeverlijn. De Brown Fis-
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den zijn, die langs de kust niet 
voorkomen. In de “Western Ghats” 
liggen enkele reservaten niet te ver 
van de kust verwijderd namelijk 
Bondla Wildlife Sanctuary slechts  
8 km2 groot en de veel grotere Mo-
lem Wildlife Sanctuary (250 km2). 
In beide reservaten zijn min of meer 
dezelfde vogels te vinden. 
 
Bondla Wildlife Sanctuary 
Dit kleine reservaat ligt aan de voet 
van de “Western Ghats” en het ge-
mengde bos in dit reservaat her-
bergt enkele specialiteiten van zui-
delijk India Ceylon Frogmouth, 
Malabar Trogon, Malabar Grey 
Hornbill en Malabar Whistling--
Thrush. 
Huur een taxi voor de gehele dag en 
zorg dat je voor dag en dauw in het 
reservaat aankomt, omdat Bondla 
heel populair is bij Indiase toeristen 
die hier de botanische tuin en de 
niet veel voorstellende mini dieren-
tuin komen bezoeken.  
De meeste vogels vind je langs de 
eerste 2 – 3 km van de hoofdweg 
vanaf de ingang van het reservaat, 
waar wij de Grey Junglefowl mid-
den op de weg tegenkwamen.  

Molem Wildlife Sanctuary 
(Bhagwan Mahavir National 
Park) 
Molem is een kleine stad gelegen 
aan de provinciale weg NH4A aan 
de rand van het park en ligt een 
kleine 60 km van Panaji. Evenals in 
Bondla is het belangrijk hier vroeg 
te zijn, omdat de vogels dan het 
meest actief zijn, hoewel je hier 
veel minder toeristen tegenkomt 

 
 

dan in Bondla. Je hoeft niet ver het 
bos in te gaan om de vogels te vin-
den. Direct achter het toeristencom-
plex vind je trails, waar het al direct 
goed toeven is. Wij hebben een 
dagtrip naar Molem gemaakt en 
hebben bijna de gehele dag op het 
pad naar Devil’s Canyon gewan-
deld. In principe zijn hier nagenoeg 
dezelfde vogels te zien als in Bond-
la, hoewel het bos wat dichter en 
droger is. 
 
Backwoods Camp 
Backwoods Camp gelegen aan de 
rand van Molem is tegenwoordig 
DE plek om naar toe te gaan, waar-
door een bezoek aan beide boven-
genoemde reservaten bijna overbo-
dig wordt. 
Een paar ondernemende Indiërs 
hebben hier rond de eeuwwisseling 
een permanent tentenkamp opge-
richt, waar toeristen kunnen over-
nachten. In de tenten zijn normale 
bedden geplaatst, maar ik raad ie-
dereen aan een extra deken mee te 
nemen, omdat de nachten daar toch 
vrij koud zijn en je enkel een laken 
ter beschikking krijgt. 
Van Backwoods Camp uit worden 
excursies onder begeleiding van ui-
terst kundige vogelgidsen onderno-
men. Alles is prima geregeld bij de 
Backwoods Camp organisatie. 

Grey Junglefowl (Gallus sonneratii) 

Malabar Grey Hornbill (Ocyceros griseus ) 
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bos. De avonden bij het kampvuur 
zijn heel relaxed en van tot tijd tot 
hoor je diverse soorten uilen roepen 
en met behulp van de tape kregen 
we de Oriental Scops-Owl prachtig 
te zien. 
Voordat we Backwoods Camp be-
zochten hadden we zowel Bondla 
als Molem bezocht en toch zagen 
we in Backwoods Camp in twee 
dagen nog 19 soorten, die we voor-
dien nog niet gezien hadden. 
 
Aanvullende informatie 
Er zijn nog meer plekken die je 
kunt bezoeken in Goa zoals de Dr. 
Salim Ali Bird Sanctuary op het 
Chorao Island of Savelm Lake of je 
kunt een boottrip maken op de Zua-
ri River om Collared Kingfisher te 
zien, maar de bovengenoemde plek-
ken zijn de belangrijkste. 
 
Tijdens ons bezoek aan Goa zagen 
we 262 soorten vogels en dit waren 
er meer dan tijdens mijn eerste reis 
naar India naar Bharatpur, wat toch 
de meest populaire vogelbestem-
ming in India is. 
 
Alle bovengenoemde plekken wor-
den in mijn verslag van de trip naar 
Goa uitvoerig beschreven en zijn te 
vinden op mijn eigen website http://
home.planet.nl/~verme860. 
Meer informatie is te vinden in “A 
Birdwatcher’s Guide to India” van 
Krys Kazmierczak & Raj Singh, 
maar de informatie over Backwoods 
Camp ontbreekt hierin, omdat ten 
tijde van het uitbrengen van dit boek 
het kamp nog niet bestond. 

 
 
 

Jan Vermeulen 

Tijdens deze wandelingen hebben 
we bijna 100 vogelsoorten gezien 
en kwamen oog in oog te staan met 
de reusachtige Gaur (Indische Bi-
zon) Bos, die wel 1000 kg kan we-
gen. 
De moeite waard is ook de avon-

dexcursie naar de Mahadeva Tem-
pel in Tambdi Surla. In een nabij 
gelegen veld kun je de Jungle 
Nightjar van heel dichtbij bekijken. 
De gids laat je midden op het veld 
plaats nemen en wijst de kei aan 
waar de nachtzwaluw op gaat zitten 
zodra het donker wordt. 
Ook de omgeving van de Hindoe-
tempel is goed voor vogels, omdat 
de tempel omringd is door bos en 
vanaf de open plek bij de tempel 
heb je een goed uitzicht over het 

Je wordt ’s morgens vroeg opge-
haald bij je hotel en van daaruit met 
een bus naar Backwoods Camp ge-
bracht. 
In het tentenkamp wordt voor eten 
(voornamelijk vegetarisch) en drin-
ken gezorgd en dagelijks worden er 
excursies vanuit dit kamp naar Mo-
lem gehouden. 
De dagindeling van Backwoods 
Camp ziet er als volgt uit:  

6.30 - 10.00 uur vogelexcursie, 
daarna ontbijt; 
10.30 - 12.30 uur vogelexcur-
sie, daarna lunch; 
13.00 - 16.00 uur siësta (toch 
te warm om iets te doen en de 
vogels zijn niet actief); 
16.00 - schemering vogelex-
cursie, daarna diner. 

Bijna alle excursies zijn te voet 
vanuit het kamp de jungle van Mo-
lem in, maar de kampbus wordt ook 
af en toe gebruikt om iets verderop 
gelegen plekken te bezoeken. De 
vogelgidsen kennen deze jungle op 
hun duimpje en tijdens deze wande-
lingen in de jungle brachten ze ons 
feilloos naar de slaapplaats van een 
paartje Ceylon Frogmouth. Ik ge-
bruik niet zo heel vaak gidsen, maar 
hier was het absoluut noodzakelijk, 
omdat je in het labyrint van trails in 
deze jungle heel snel de weg kwijt 
zou raken. 

Het voorgaande artikel is een  
verkorte weergave van Jan's  

reisverslag naar Goa.  
Het volledig artikel kunt u vinden 

op de website van Jan:  
http://home.planet.nl/~verme860 

Mahadeva Tempel 

Gaur (Indische bizon) 
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250 miljoen jaar geleden en ze zul-
len dus zeker, ooit ook eens voedsel 
geweest zijn voor de welbekende 
dino’s. Wat dat betreft doen ze het 
dus zo slecht nog niet, want terwijl 
er nu (gelukkig) geen dino’s meer 
rondlopen bestaan er vandaag de 
dag nog  zo’n 1500 soorten steen-
vliegen. Het betekent niet dat het 
vandaag de dag ook goed met ze 
gaat. Of ze het redden is nog maar 
de vraag, waarbij wij mensen een 
belangrijke rol spelen. 
 
Bouw en gedrag 
De volwassen steenvliegen hebben 
twee paar vleugels en lange voel-
sprieten. Aan het achtereinde van 
het lichaam zitten twee staartdra-
den, de zogenaamde cerci. Steen-
vliegen zijn slechte vliegers, die 
hun grote achtervleugels liever als 
waaiers dichtgeklapt onder hun 
smalle voorvleugels houden, dan 
dat ze ermee rondvliegen. Ze wor-
den dan ook nooit ver van het water 
aangetroffen. Terwijl we de volwas-
sen steenvliegen meestal rustend op 
een blad in de vegetatie langs een 
beek kunnen aantreffen, vind je de 
larven er meestal niet ver vandaan, 
vaak op en vooral ook onder stenen 
in het water. De larven leven hoofd-
zakelijk in koel, stromend en zuur-
stofrijk water en zijn hierop duide-
lijk aangepast. Vaak zijn ze afgeplat 
en bezitten grote klauwen om niet 
met de stroom meegevoerd te wor-
den en hebben aan weerszijden van 
het lichaam groepjes draadvormige 
kieuwen. Verder lijken ze m.u.v. de 
vleugels en geslachtsorganen al erg 
veel op de volwassen dieren. Wat 
ze eten is niet altijd even duidelijk, 
want ze hebben zowel in hun larve-
leven als volwassen dier, zwak ont-
wikkelde bijtende monddelen.  
 
Graadmeter voor watervervuiling 
Vanwege hun trage inborst en voor-
spelbare levenswijze in hun bio-
toop, is het niet moeilijk om de lar-
ven van de gewone soorten te vin-

W eer zo’n verhaal over een-
dagsvliegen zult U denken. 

Bijna goed, want steenvliegen 
(wetenschappelijk genoemd Ple-
coptera) zijn er nauw aan verwant. 
Beiden leven maar kort als ze een-
maal volwassen zijn en kunnen 
vliegen, maar vóórdat ze dat kun-
nen gaat er een heel leven aan 
vooraf. Hun Hobbit-achtige jeugd 
speelt zich af in een heel ander mi-
lieu en inderdaad U raad het al, 
dat milieu bevint zich onder water.  
 
Vissenvoer 
Steenvliegen zijn tamelijk onbeken-
de insecten. De enige die van hun 
bestaan afweten, zijn entomologen 
(insectenkenners), bij waterschap-
pen werkende macrofauna specia-
listen (die twee op het hydrobiolo-
gisch laboratorium) en vissers. En 
met name deze laatstgenoemde 
(forellen)vissers, kennen deze wa-
terbeestjes door en door, omdat ze 
deze vangen, soms zelfs namaken, 
om ze als aas te gebruiken. Het is 
leuk te vermelden dat de eerste imi-
taties van steenvliegen al in de 15e 
eeuw gebruikt werden als aas bij 
het vissen. Wanneer ze voor het 
laatst gebruikt zijn, om ermee naar 
forellen in onze stromende wateren 
te vissen, weet ik niet. Het gebruik 
als indicator voor kwalitatief goed 
water is pas veel later gekomen. 
Daarover straks meer, eerst wil ik 
iets over de groep zelf vertellen, 
hetgeen hieronder volgt. 
 
Oeroud 
De steenvliegen zijn primitieve in-
secten, die zich bij voorkeur in de 
buurt van water ophouden. Met pri-
mitief bedoelen de entomologen dat 
het een zéér oude groep is, die al 
heel lang op aarde bestaat. Het is in 
feite samen met de libellen en haf-
ten (dit zijn echte eendagsvliegen) 
één van de alleroudste insecten-
groepen. Er zijn fossiele steenvlie-
gen gevonden die dateren van de 
Perm-tijd. Zeg maar zo’n slordige 

den. Men hoeft daarvoor alleen 
maar een steen, die in een snelstro-
mende beek ligt op te pakken en om 
te draaien. Helaas is het wél steeds 
moeilijker om dergelijke schone en 
snelstromende beekjes te vinden. 
Zeker in ons vrij vlak land.
Vanwege de langzame groei van de 
larven, waarbij ze soms tot 33 keer 
vervellen, duurt hun bestaan onder 
water lang, in elk geval een jaar (bij 
sommige soorten wel 4 jaar) en zijn 
ze al die tijd afhankelijk van die 

goede waterkwaliteit. Hierdoor zijn 
het nuttige vervuilingindicatoren 
voor de waterkwaliteit in beken. 
Hun aanwezigheid betekent name-
lijk, dat het water niet of nauwelijks 
is verontreinigd. Wanneer ze echter 
ontbreken in een water waar men ze 
eigenlijk zou verwachten, kan men 
er vrijwel zeker van zijn dat er iets 
aan de waterkwaliteit schort. Dit 
kan dan aan de stroming liggen die 
te laag is of aan de aanwezige stof-
fen in het water. De zintuigen van 
die beestjes zijn daar gevoeliger 
voor dan onze beste meetinstrumen-
ten.   
 
De Hobbit onder de macrofauna 
Uit het voorafgaande valt af te lei-
den dat het leven van een steenvlieg 
in zijn optimale biotoop vrij voor-
spelbaar en misschien zelfs een 
beetje saai is. Ja het doet zelfs een 
beetje Hobbit-achtig aan; het houdt 
niet van veranderingen, het is wei-
nig opportuun en voorzien van alle 
gewenste omgevingsvoorwaarden 
houdt het beestje het wel uit. Mis-
schien juist daarom wel al miljoe-
nen jaren.  
 
Beheersgebied Brabantse Delta 
In ons gebied komt helaas maar één 

Steenvliegen 

...Hierdoor zijn het nuttige vervui-
lingindicatoren voor de waterkwa-

liteit in beken... 
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Z ijn kracht zit in zijn  "ogen". 
Daarmee jaagt hij de vijand 

de stuipen op het lijf. 
De meeste mensen denken bij de 
trek direct aan vogels in V-
formatie. Want niet alleen vogels 
trekken. Sommige soorten vleer-
muizen bijvoorbeeld leggen aan-
zienlijke afstanden af om hun fa-
voriete overwinteringoord te berei-
ken. Al trekt geen vleermuis zo zui-
delijk dat hij helemaal aan een 
winterslaap kan ontkomen. 
 
Andere, niet-vermoede trekkers 
vinden we onder de vlinders: enkele 
van de bekendste dagvlinders over-
leven de winter niet hier. De jaar-
lijkse aanwezigheid in ons land is 
aan migratie te danken. De distel-
vlinders komen zelfs helemaal uit 
Noord-Afrika aan gefladderd. Ze 

leggen hun eitjes hier in het voor-
jaar en de vroege zomer. Rupsen 
die daaruit geboren worden verpop-
pen zich weer tot vlinders, die soms 
weer eitjes leggen. Een enkele keer 
komen we zo in een seizoen zelfs 
aan drie generaties. Met het gevolg 
dat niet hartje zomer het vlinder-
rijkst is, maar de nazomer en herfst 
dit zijn.  
Daarmee wekken de "trekvlinders" 
de indruk hier hun vaste verblijf-
plaats te hebben. Deze misleiding 
wordt nog groter doordat we de 
overwinteringvorm van de niet-
trekkers maar zelden waarnemen. 
Vind in de zomer maar eens een ei-
tje, een weggekropen rups of vlin-
der. Een doodenkele keer duikt er 
middenin de winter wel eens een op 
binnenshuis. Die is dan met het 
hout voor de openhaard mee naar 
binnen gekomen, of van zolder ge-
haald met de kerstversiering waarin 
hij zijn winterslaap hield. Plotseling 
vliegt er dan een vlinder door het 
huis. Wanneer het niet vriest kun-
nen we hem het best weer laten 
vliegen na hem een honing- of sui-
kerwatermaaltijd te hebben aange-
boden. Die kan de door het ontwa-
ken verloren energie dan compense-
ren.  
De vlinder zal direct omkijken naar 

een nieuwe overwinteringplek. On-
ze huizen zijn trouwens toch 
meestal te droog voor een succes-
volle overwintering.  
De hier afgebeelde dagpauwoog 
hinkt wat betreft de trek op twee 
gedachten. Een deel overwintert, 
een deel zoekt de weg naar het zui-
den. Vooral langs de grote meren en 
de kust komen we vaak concentra-
ties trekkers tegen die aarzelend de 
oversteek  maken. Van formaties 
kun je niet spreken. Toch zien we 
soms tientallen vlinders per minuut 
in dezelfde richting wegdartelen. 
Een dagpauwoog herkennen we ge-
makkelijk aan de vier gekleurde nep 
ogen op de vleugels. (De echte ogen 
zitten op de kop). Ze hebben een 
dubbele functie bij de verdediging.  
Ten eerste gaat er een schrikeffect 
van uit als een stilzittende dag-
pauwoog bij aanraking opeens zijn 
vleugels spreidt. De tweede verde-
digingstruc doet vogels op hun neus 
kijken die de neiging hebben eerst 
de ogen van hun prooi uit te pikken. 
Deze aanvallers hebben in dit geval 
het nakijken, want de vlinder kan 
met ongedeerde ogen ontsnappen, 
zij het met achterlating van een hap 
uit zijn vleugels. 

 
Tekst en foto: Dick J. C. Klees 

Dagpauwoog 

 (vervolg van pagina 28) 

 

soort voor Nemoura cinerea . Het is 
de meest algemene soort in Neder-
land, die voornamelijk van maart 
tot en met juli “vliegt” en zich te-
vreden stelt met langzaam stromen-
de beken waarlangs enig vegetatie 
groeit. Gelukkig is er vandaag de 
dag veel belangstelling voor herstel 
van beken en de daarbij horende 
goede waterkwaliteit, zodat het 
doek voor de steenvliegen hopelijk 
nog niet is gevallen. Wat zou het 
leuk zijn als we naar aanleiding van 
herstelprojecten in ons gebied, wat 
meer kritische soortgenoten zouden 
kunnen terugmelden. Dus houdt uw 
ogen open bij deze zoektocht naar 
de “Hobbits” onder de macrofauna! 
 

Jeff Samuels 
 
Literatuur: 
Hynes, H.B.N, 1977 A key to the 
adults and nymphs of British stone-
flies 
Spectrum ecyclopedie 
Engelhardt, W., 1983 Was lebt in 
Tümpel, Bach und Weiher? 
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Sterke groei duurzame energie-
bronnen  
Wind, zon en andere duurzame 
energiebronnen breiden razendsnel 
uit in de wereld, blijkt uit een rap-
port zaterdag van brancheorganisa-
tie REN21. 
Op aarde staat nu 90 Gigawatt aan 
windmolens, elf keer zoveel als tien 
jaar geleden. De capaciteit van 90 
GigaWatt groeit jaarlijks nog 25 à 
30 procent. Zonne-energie groeit 
zelfs 50 à 60 procent per jaar en is 
nu goed voor 8 GigaWatt.  
Met totaal zo'n 240 Gigawatt aan 
capaciteit komt inmiddels ruim 5,5 
procent van de energie in de wereld 
van duurzame energiebronnen zoals 
wind, biogas of zonne-energie. Dat 
voorkomt 5 gigaton aan broeikasgas 
CO2 per jaar, berekende de organi-
satie. 
Bron. NU.nl 

 
 
Honden 
Honden worden getraind om in oor-
logsgebieden landmijnen te vinden, 
en na aardbevingen of bombarde-
menten naar overlevenden te zoe-
ken. Ze dienen als ogen van blin-
den, oren van doven, en het thera-
peutisch gezelschap van zieken. Ze 
kunnen zelfs een epileptische aan-
val zien aankomen voordat het 
baasje er zelf weet van heeft.  
(bron: National Geographic) 
 
 
Bacteriën 
In tegenstelling tot wat tot nu toe 
werd gedacht, zitten er wel 20.000 
soorten bacteriën in een liter zeewa-

 

ter. Dat betekent dat elke slok die 
een mens zou nemen, ruim duizend 
soorten bacteriën bevat. Dat blijkt 
uit onderzoek van het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onder-
zoek der Zee (NIOZ) en het Marine 
Biological Laboratory (MBL) in 
Woods Hole, Verenigde Staten. 
(www.nu.nl)  
 
 
Zwarte ooievaar 
Een typische vogel voor oeverbos-
sen langs rivieren is de zwarte ooie-
vaar, de schuwe neef van de beken-
de witte ooievaar. De vogel broedt 
in de Ardennen, maar het is niet uit-
gesloten dat hij zich aan de Maas 
gaat vestigen als de natuurontwik-
kelingsprojecten langs de oevers 
volwassen zijn geworden en er vol-
doende hoge bomen zijn gegroeid.  
(Bron: Natuurmonumenten) 

 
Zuidelijke keizerlibel 
Het Limburgse Maasdal wordt door 
de opwarming van het klimaat en 
de aanleg van nieuwe natuur in toe-
nemende mate een broedplaats voor 
planten en dieren die tot voor kort 
alleen in zuidelijke Europese regio's 
voorkwamen. Voor het eerst in Ne-
derland namen twee onderzoekers 
in september de succesvolle voort-
planting waar van de Zuidelijke 
Keizerlibel (Anax parthenope) in de 

zwarte ooievaar 

Asseltse Plassen bij Roermond. 
Rondzwervende exemplaren van dit 
insect waren sinds 1998 al enkele 
keren gezien in Limburg, maar 
voortplanting langs de Maas was 
nooit eerder aangetoond. Het Lim-
burgse Maasdal speelt de laatste 
jaren een belangrijke rol als 
'snelweg' voor soorten die vanuit 
Zuid- en Midden-Europa Nederland 
koloniseren. Het onderzoek is uit-
gevoerd in opdracht van een groot 
aantal instanties, zoals het ministe-
rie van Landbouw, Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer en de Maaswerken. 
(Bron: ANP)  
 
 
 
Beer 2182 heet ze en ze heeft twee 
jongen.  
Noorse wetenschappers hebben 
haar in april 2006 op Spitsbergen, 
750 kilometer ten noorden van 
Noorwegen, een halsband met zen-
der omgedaan.  
Sindsdien is ze intensief gevolgd 
om te zien hoe ze zich aanpast aan 
de afnemende ijzige omstandighe-
den, die het gevolg zijn van kli-
maatsveranderingen.  
(Bron: Panda) 
 
 
 
Dramatische neergang van boe-
renlandvogels in Europa 
Dat het niet goed gaat met de vo-
gels van agrarisch gebied in de Eu-
ropese landen is sinds een aantal 
jaren bekend. Nieuw onderzoek laat 
zien dat het echt ernstig is met de 
neergang. In de afgelopen 25 jaar 
zijn de boerenlandvogels met de 
helft gedecimeerd. Als belangrijkste 
oorzaak wordt de intensivering van 
de landbouw gevonden. Een inter-
nationaal gezelschap van onderzoe-
kers - waaronder Nederlanders - 
heeft twintig langlopende onderzoe-
ken naar Europese broedvogels na-

Uitgelicht 
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der bekeken. De meeste 'gewone' 
boerenlandvogels bleken met 44% 
in aantal te zijn afgenomen in een 
periode van 25 jaar. Kievit, veld-
leeuwerik, ringmus en grauwe gors 
zijn bekende soorten die hoog op de 
lijst van 'verliezers' staan. BirdLife 
landbouwspecialist Ariel Brunner 
vindt dat de CAP - het Europees 
subsidiesysteem dat landbouwinten-
sivering in de hand werkt en natuur-
waarden aantast - nu snel aangepast 
moet worden. "We moeten boeren 
prikkelen om te gaan produceren in 
lijn met de Natura 2000-doel-
stellingen." Echt zorgwekkend is de 
ontwikkeling bij de nieuwe EU-
lidstaten in Oost-Europa. In dit deel 
van Europa deden de boerenlandvo-
gels het tot nu toe erg goed. Maar 
na hun toetreding tot de EU gaan de 
nieuwe lidstaten dezelfde weg als 
de leden van het eerste uur; de land-
bouw intensiveert snel en de biodi-
versiteit neemt vervolgens drama-
tisch af. "De fout is," aldus Brun-
ner, "dat we nog steeds de intensie-
ve landbouw subsidiëren, in plaats 
van de zoveel vriendelijker exten-
sieve, die essentieel is voor biodi-
versiteit”. 
(Bron: Birdlife) 
 
 
 
Vale gier  
Spanje heeft een cruciale rol in de 
bescherming van de vale gier. Uit 
cijfers van BirdLife International 
blijkt dat 91% van de Europese po-
pulatie en bijna 25% van de wereld-
populatie in Spanje broedt. Ook an-
dere sterk bedreigde roofvogelsoor-
ten zoals de rode wouw, de aasgier 
en de monniksgier komen door deze 

maatregel in nauwe schoentjes. 
In Aragon kijkt men nu hoopgevend 
naar de Europese Commissie in 
Brussel. Aan de ene kant pompt Eu-
ropa vele miljoenen euro's in een 
betere bescherming van aasetende 
roofvogels (o.a. door een verbod op 
het uitleggen van met strychnine 
vergiftigde prooien en door succes-
volle herintroductieprogramma's), 
terwijl het anderzijds zou toestaan 
dat de voornaamste voedselbron 
van deze aaseters niet meer be-
schikbaar is.  
(Bron: Birdlife) 
 
 
 
Europese verontwaardiging over 
vogeljacht op Malta 
Vogelbeschermingorganisaties in 
Europa hebben gezamenlijk protest 
aangetekend bij de Maltese rege-
ring, omdat daar vandaag de voor-
jaarsjacht van start is gegaan. Ook 
Vogelbescherming Nederland stuurt 
een protestbrief. De organisaties 
zijn boos omdat de Maltese rege-
ring de voorjaarsjacht toe staat, on-
danks juridische en politieke stap-
pen van de Europese Commissie. 
De Europese partners van BirdLife 
International hebben er samen bij 
de Minister President van Malta Dr. 
Lawrence Gonzi op aan gedrongen 
om de voorjaarsjacht te beëindigen 
en het stropen een halt toe te roe-
pen. Sinds Malta in 2004 tot de Eu-
ropese Unie toetrad heeft het door 
de jacht op de zomertortel en kwar-
tel vier keer de Europese Vogel-
richtlijn geschonden. In de Vogel-
richtlijn is de voorjaarsjacht verbo-
den, om de wilde vogels te bescher-
men die van Afrika naar de broed-
plaatsen in Europa trekken. Malta 
vormt een belangrijke tussenstop 
voor de trekvogels. 
(Bron: vogelbescherming Neder-
land) 
 
 
Opvissen mosselzaad bedreigt 
herstel Waddenzee 
Het Ministerie van LNV geeft de 

Zeeuwse mosselvissers de vrije 
hand om de laatste mosselzaadbank 
uit de westelijke Waddenzee weg te 
vissen. De vergunning die het mi-
nisterie vrijdag 27 april gaf is in 
strijd met haar eigen beleid én met 
de Natuurbeschermingswet. In be-
lang van de ontwikkeling van wilde 
mosselbanken in de Waddenzee en 
de daarvan afhankelijke natuur-
waarden, zoals schelpdieretende 
vogels, zullen Vogelbescherming 
Nederland, de Waddenvereniging 
en Stichting WAD de vergunning 
aanvechten en een voorlopige voor-
ziening aanvragen.  
(Bron: vogelbescherming Neder-
land) 
 
 

 
IJsvogel 
De nesttunnel van een ijsvogel die 
hij met zijn eigen pootjes en snavel 
uitgraaft, kan wel een meter of meer 
diep zijn. Aan het eind is een ka-
mertje waar de jongen uit het ei ko-
men op een bedje van visgraten. 
IJsvogels voeren hun jongen gemid-
deld elke twee uur. 
(Bron: Natuurmonumenten) 

 
 

voor u samengesteld door 
Guus Degenaar 

  
  

De NieuwsbrievenDe Nieuwsbrieven  
in 2008in 2008  
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sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

0161 491215 
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 
 

 
 
 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 
 

• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 
cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 
gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de 
ruimste betekenis. 

 
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit ge-

bied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed. 
 
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschaps-

waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden 
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 

 
individueel lidmaatschap:                    €  12,- per jaar. 

 
 

gezinslidmaatschap:                              €  16,- per jaar. 

 
 
 
 
 
 

Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. 
 

voorzitter:              Will Woestenberg, Alphen 
secretaris:               Jacques Valkenaars, Ulvenhout AC 
penningmeester:    Wil Degenaar, Chaam 
secretariaat:           Postbus 24, 4860 AA, Chaam 
                                  Valkenburgseweg 8,  
                                  4858 RD Ulvenhout AC 
                                  tel. 076 5613348 

 
 
 
 
 

 

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

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

COLOFON 
De "Mark & Leij Nieuwsbrief" is het verenigingsblad van de natuur-
vereniging Mark en Leij en verschijnt 4 maal per jaar. 
Overname van artikelen is enkel toegestaan na toestemming van de 
redactie. 
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                                 Sommen 
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en layout:               Wim Dumont (wimdumont@kpnplanet.nl) 
reproductie:           Drukkerij Em. De Jong b.v. 
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