Mark & Leij Nieuwsbrief

1

Mark & Leij
Nieuwsbrief
jaargang 12, nummer 46

O

Castelreesche Heide
overgedragen aan
Staatsbosbeheer

juni 2008

Zomer

p de grens tussen België en Nederland ligt het Nederlandse dorp Castelré. De stopcontacten zijn er aangesloten op Nederland maar de mobiele telefoon kan zo maar naar een Belgische provider overschakelen. De
kinderen gaan veelal in België naar school, maar voor gemeentelijke be- vingerhoedskruit Foto: Marianne Dumont
slommeringen moeten de 147 inwoners naar Baarle-Nassau. Castelré is ook
de plaats waar de digitale snelweg ophoudt te bestaan, volgens de protestborden langs de kant van de weg. En Castelré is de plaats waar het
Natuuragenda
‘Belgische’ water van de Mark en het Merkske ongemerkt Nederland binnenstroomt.
Oplevering natuurbestek
Woensdag 21 mei 2008 was een belangrijke mijlpaal voor de landinrichting
Baarle-Nassau/Chaam. Na jaren van voorbereiding werd met de overdracht
van de Castelreesche heide aan Staatsbosbeheer (SBB) het eerste deelgebied
binnen de landinrichting opgeleverd. De boeren hebben hun nieuwe toedeling
in gebruik genomen, de percelen zijn ingericht en waar nodig aangepast en de
percelen die een natuurbestemming hebben gekregen zijn ingericht en doorgeleverd aan SBB, de nieuwe eigenaar. Met de oplevering van het natuurbestek
in Castelré heeft de ruilverkaveling haar einddoel in dit deelgebied bereikt.
Alle bij het proces betrokken partijen waren naar Castelré getogen om getuige

juni
15, zo
17, di
21, za
29, zo

9.30
19.00
13.00
09.30

Vissen op zondag
Plantenwerkgroep
Wandelen vlinderwerkgroep
M&L Fietstocht 2008

juli
5, za
6, zo
13, zo
19, za

22.00
00,30
9.30
13.00

Nachtvlinders kijken
Nachtvlinders kijken
Wandelen Baarle
Wandelen vlinderwerkgroep

augustus
1, vr 21.30
10, zo 9.30
16, za 13.00
29, vr

Nachtvlinders kijken
Wandelen Baarle
Wandelen vlinderwerkgroep
Nationale Nachtvlindernacht

september
7, zo 9.30
14, zo 9.30
20, za 13.00
21, zo
27, za 9.00
28, zo 9.30

Wandelen Chaam
Wandelen Baarle
Wandelen vlinderwerkgroep
Excursie (nadere info volgt)
Werkdag natuur
Vissen op zondag

oktober
5, zo 9.30
12, zo 9.30
24, vr 20.00
21.00
25, za 9.00
25, za 19.00

Een prachtige meander van het Merkske nabij de Castelreesche Heide.
Foto gemaakt door Aerophoto-Schiphol b.v. in opdracht van DLG

Wandelen Chaam
Wandelen Baarle
Jaarvergadering (niet-leden
welkom vanaf 21.00 uur)
Lezing
Werkdag natuur
Nachtvlinders kijken

Vissen op zondag, Plantenwerkgroep en Werkdag natuur
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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te zijn van de overdracht van de
Castelreesche heide aan SBB. Vertegenwoordiger van de provincie
Noord-Brabant, de gemeentes Baarle-Nassau en Hertog, waterschap
Brabantse Delta, DLG, ZLTO, SBB
en natuurlijk de landinrichtingscommissie zelf, gaven acte de présence. Ook een vertegenwoordiging
van de Vlaamse Landmaatschappij
woonde de feestelijkheden bij.
Welkomstwoord
Na ontvangst van alle genodigden
was het de voorzitter van de landinrichtingscommissie, burgemeester
Hendrikx van Baarle-Nassau, die
een welkomstwoord sprak tot de
aanwezigen. In zijn toespraak roemde de voorzitter de geweldige samenwerking binnen de commissie.
Door goed naar elkaars wensen te
luisteren en vervolgens de nodige
gebiedskennis in te brengen waren
de leden er in geslaagd om een plan
op tafel te leggen waarbij de boeren
een betere toedeling hadden gekregen en waar de natuur een eigen
plaats heeft gekregen die voldoende
waarborgen biedt voor verdere ontwikkelingen.
Vervolgens volgde een vraag- en
antwoordspel onder leiding van een
stand-up comedian. Gedeputeerde
Rüpp namens de provincie, Dijkgraaf Vos namens het waterschap,
Burgemeester Hendrikx namens de
commissie, gebiedsbeheerder Hekhuis van SBB en tenslotte de heer
Bouma namens DLG gaven met
hun antwoorden een toelichting op
het project of hun toekomstvisie op
de te verwachte ontwikkelingen.
Daarna verplaatste het hele gezelschap zich middels door Belgische
trekpaarden getrokken huifkarren
richting de heide waar de formele
overdracht aan SBB zou plaatsvinden.
Gevleugelde overdracht
De symbolische overdracht geschiedde op een wel heel bijzondere
manier. Met een kwieke, geruisloze
vleugelslag vlogen twee grote Oe-

Een opnieuw ingericht ven op de Castelreesche Heide.
Foto gemaakt door Aerophoto-Schiphol b.v. in opdracht van DLG

hoes van de ene naar de andere bestuurder. Een symbool van de oorspronkelijke natuur en landschapselementen in de streek.
Gedeputeerde Rüpp en dijkgraaf
Vos droegen door middel van deze
grote uilen de oplevering en het
b e he e r v a n he t ge b ie d
over.Gebiedsbeheerder Hekhuis (als
toekomstig beheerder) en burgemeester Hendrikx (als regisseur van
het project en afgevaardigde van de
streek) vingen de uilen een eindje
verder op.
Nadat nog een aantal roofvogels
een vliegshow ten beste hadden
gegeven sprak gedeputeerde Rüpp
de aanwezigen nog toe namens de
provincie en namens de reconstructiecommissie de Baronie. Ook hij
roemde het vele werk dat de commissie had verzet met als resultaat
een prachtig en robuust natuurgebied dat onderdeel gaat uitmaken
van het nog grotere gebied
’t Merkske.
Terug in de tijd
In Castelré is de klok 100 jaar teruggezet: landschap en natuur zijn
zoveel mogelijk in hun gedaante
van het jaar 1900 teruggebracht.
Het kenmerkende ruige ven- en
beekdallandschap is terug in de
streek rond Castelré. In de 20e eeuw

veranderde het landschap met bijbehorende amfibieën, vogels en planten door ontwatering, ontginningen
en het gebruik van kunstmest. Zeldzame en flora en fauna verdwenen.
Natuurlijk Eldorado
Met behulp van ruilverkaveling en
natuurherstel zijn natuur- en landschapselementen hersteld en is de
landbouwstructuur verbeterd. Vennen, riet, meanderende beken en
natte en droge heidevelden omzomen straks Castelré. Een ‘eldorado’
voor amfibieën, vogels, zoogdieren
en planten.
Natuurlijk zijn de werkzaamheden
die nodig waren om de natuur in
zijn waarde te herstellen soms gepaard gegaan met ingrepen op minder gunstige momenten, maar zoals
een Belgische vogelaar mij zei: “Je
kunt geen omelet maken zonder een
eitje kapot te tikken”.
Ik ben er van overtuigd dat als we
volgend voorjaar de vogels horen
zingen op de heide dat alles is vergeten en dat wandelaars en fietsers
met volle teugen kunnen genieten
van dit prachtige natuurgebied.
Will Woestenberg
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n langs het tuinpad van m'n
vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat dit nooit voorbij zou
gaan.*)
Strijbeekse Heide
Enkele weken geleden zag ik tijdens een wandeling over de Strijbeekse Heide maar liefst twee klapeksters en toen ik onlangs een wandeling langs de Goudberg maakte,
telde ik daar niet minder dan 62
canadese ganzen.
In de afgelopen jaren zijn bovengenoemde soorten en andere soorten
zoals nijlgans, slechtvalk en geoorde fuut, vogels die je regelmatig
tegenkomt. Dit zijn allemaal soorten die vroeger in Chaam nooit gezien werden.
De keerzijde van de medaille is dat
een behoorlijk aantal vogels die
vroeger talrijk waren, nu zeer zeldzaam zijn geworden zoals grutto,
veldleeuwerik, wielewaal en koekoek.
Nou zijn veranderingen van alle
tijden, want ik weet van mijn oom
Christ dat in de periode voor de
tweede wereldoorlog korhoen,

Zicht op Chaam

Ons dorp
nachtegaal en adder niet zeldzaam

een veel mooiere naam! Wat een

waren in Chaam.

grote eieren legden die vogels en
één keer heb ik er eentje mee naar
huis genomen voor mijn verzameling. Tijden veranderen en nu zou
het schaamrood op m’n wangen
komen als ik een dergelijke eierenverzameling aan een ander moest
laten zien of moest bekennen dat
we jonge eenden hadden gevangen!
Maar toen kon het nog, de vogels
waren er massaal en ik denk dat het
niet veel kwaad kon.
Toen ik nog in korte broek rondliep, verzamelden we eieren en regen die aan een touwtje. Apetrots
waren we op onze verzameling. We
zochten vooral de eksters- en kraaiennesten op, want het was een uitdaging om in de hoogste en dunste
boomtoppen deze vogels van hun
eieren te beroven.
In eikenbomen klimmen was geen
kunst, maar zo gauw het een grove
den of een lariks was, werd het andere koek en menigmaal kwamen
we dan ook met stevige schaafwonden aan armen en benen weer thuis.
We waren voor den duvel nog niet
bang en klommen overal in.
Stropers
We gingen vroeger regelmatig naar
de Strijbeekse Heide en ik herinner

In korte broek
Terwijl ik over de Strijbeekse Heide
liep, dwaalden mijn gedachten af
naar lang vervlogen tijden.
Op de kale vlakte, die hopelijk de
komende jaren in een prachtig paars
heideveld zal veranderen, vond ik
mijn eerste nest van een zandfluiter.
Zandfluiter zult u zeggen, ja zo
noemden we de wulp vroeger, toch
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me dat we daar een aantal jonge
wilde eenden gevangen hadden en
die in een fietstas mee naar huis
wilden nemen. We werden betrapt
door de politie en moesten ons melden op het politiebureau in Ulvenhout, waar we de huid vol gescholden kregen door ene meneer Pruisen, een arrogante politieagent, die
gelukkig niet al te lang in Chaam
dienst heeft gedaan. “Lelijke stropers”, was zo ongeveer het eerste
wat hij tegen ons zei.
Maar niet alleen de Strijbeekse Heide verandert, ook ons dorp verandert heel snel. De plaatselijke melkfabriek met zijn hoge schoorsteen is
al lang verdwenen en hier ligt nu de
Boterfabriekweg en de Horst.
Boterfabriek
Toen we een jaar of twaalf waren
klommen Johan (mijn buurjongen)
en ik vanwege een weddenschap in
deze schoorsteen, we konden immers het gigantische bedrag van
ƒ 0,63 verdienen als we boven op
de schoorsteen klommen. Het lukte,
maar inmiddels had zich een grote
menigte onder de schoorsteen verzameld, die met ingehouden adem
onze kamikazeklim aanschouwden.
We kregen flink op ons donder toen
we weer beneden waren aangekomen, maar de politie kwam er gelukkig niet aan te pas. De ƒ 0,63
hebben we natuurlijk nooit gehad!
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Ik was ook ooggetuige toen diezelfde schoorsteen met een lading dynamiet naar beneden werd gehaald
en ik plat op de grond moest duiken, omdat de stenen van de
schoorsteen iets verder terecht kwamen dan de sloopexperts hadden
berekend.
Nostalgie
Ik ben opgegroeid aan de Dassemus, een straat die zo nodig een
andere naam moest krijgen: Bredaseweg. Ik krijg nog natte oksels als
ik er aan denk. De sloot bij mijn
ouderlijk huis is al lang gedempt en
de lintbebouwing is veranderd in
een heuse kom en Chaam heeft nu
zelfs verkeerslichten en diverse wijken.

Boterfabriek

De graanvelden met de blauwe korenbloemen achter mijn ouderlijk
huis zijn verdwenen en hebben
plaats gemaakt voor bebouwing en
op andere plaatsen voor maïsvelden. Vooruitgang noemen we dit.
De pruimenbomen bij de buren zijn
omgehakt en met weemoed denk ik
aan de tijd terug dat we die overheerlijke puimen bij de buren gingen proeven, waarbij het nog al
eens gebeurde dat de buurman ons
woedend met een riek achterna zat.
Met iets minder weemoed denk ik
terug aan de eerste keer dat ik tegen
een schrikdraad aan plaste die onder
stroom stond.
We voetbalden vaak op straat, omdat er nauwelijks verkeer was op de
Dassemus. We hadden ook een tijdje een voetbalveldje bij Keeke Leijten aan de Kapelstraat, maar daar
waar waren we regelmatig onze bal
kwijt als we die over het hek hadden geschopt en Keeke woedend
weigerde de bal aan ons terug te
geven.
Ik had een zorgeloze jeugd, bracht
mijn ouders soms tot wanhoop en
brak in een half jaar tijd drie keer
een arm. De jaren verstrijken, je
jeugd is voor je het weet voorbij, je
verliest je jeugdvrienden uit het oog
en de studie krijgt voorrang. Je verdwijnt een tijdje uit Chaam en komt
dan weer terug.
Veranderingen
Plotseling zijn er ik weet niet hoe-
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Vogelfestival 2008
zaterdag 23 en zondag 24 augustus
in de Oostvaarderplassen.
Dit prachtige centraal gelegen natuurgebied
is uw decor.

Kerkpaadje

veel campings in en rondom Chaam
en als je boodschappen doet in het
weekeinde hoor je nauwelijks
“Chaams” meer.
Chaam verandert en in de “vaart der
volkeren” verdwijnen alle kleine
kruidenierswinkels, hebben we nu
twee heuse supermarkten, zijn in
het “rijke” bezit van een prachtige
geasfalteerde provinciale weg die
dwars door ons dorp loopt en hebben we een “echt” hart: een parkeerterrein dat altijd vol staat.
Tijden veranderen, Chaam verandert en nu staat zelfs Keizershof op
het punt te verdwijnen. Wat gaat er
gebeuren met de majestueuze bomen die daar staan?
Zelfs ik verander en hou me al enige tijd niet langer aan mijn
lijfspreuk: “Beter een kort onstuimig, dan een lang saai leven”. Waar
moet het naar toe met ons dorp en
mijn persoontje?
Jan Vermeulen
*)

De aanhef van dit artikel is het
refrein uit het prachtige lied
“Het dorp” van Wim Sonneveld met
tekst van Friso Wiegersma

Wat is er te doen?
lezingen ● Vogelexcursies ● 2e hands vogelboekenbeurs ● grote
variatie aan stands: optiek, vogelreizen, outdoorproducten, vogelgeluiden, films, kleding, boeken cadeauartikelen ● fotowedstrijden
● workshops: fotografie, digiscope, GPS, tekenen, schilderen ●
spannende jeugdactiviteiten met WILDzoekers ● vogelfestivalprijsvragen en nog veel meer.
Openingstijden: 09.30 tot 17.00 uur
Locatie: De Oostvaardersplassen.
Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer
Kitsweg 1 Lelystad
Toegangsprijs (p.d): 16 jaar en ouder € 12,00
Korting € 2,00 op vertoon van lidmaatschapskaart
Vogelbescherming of adreswikkel SOVON Nieuws. Lezers van
Onverwacht Nederland kunnen hun kortingsbon van de website
van Staatsbosbeheer halen.
Geen wachttijd bij de kassa: bestel online uw entreekaarten.
50% van uw entreegeld komt ten goede aan het Dviete rivierherstelproject in Letland
Bereikbaarheid
Trein.
Voor informatie belt u 0900-9292 of kijk op www.9292ov.nl
Vanaf CS Lelystad rijden speciale pendelbussen naar het
vogelfestival. Kosten retour € 4,00
Auto.
Volg de A6 richting Lelystad, afslag 10, daarna kunt u de borden
“Vogelfestival” volgen (éénrichtings-verkeer). Aan de Knardijk is
voldoende, gratis parkeergelegenheid.
Honden zijn op het terrein helaas niet toegestaan.
Kijk ook op www.vogelfestival.nl
Het Vogelfestival is een initiatief van:
Vogelbescherming Nederland / Staatsbosbeheer / SOVON / Vivara
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Vuurwerk

M

exicanen houden wel van
een feestje. Na vier maanden tortas, piñatas en tequilla kan
ik rustig zeggen dat ik wat dat betreft al aardig ben ingeburgerd.
Voeg daar de driemaaldaagse portie bonen aan toe en langzaam
maar zeker neig ik als een echte
Mexicaan uit mijn veel te strakke
afgeknipte spijkerbroek te barsten.
Daar geef ik dan overigens vol valse overtuiging de plaatselijke wasserette de schuld van. Een paar
pesos fooi en mijn schuldgevoel is
ook weer afgekocht.
Maar die feestjes, daar kunnen we
in Nederland nog wat van leren.
Avondje? Dagje? Doe niet zo zuinig! El Día Del Niño bijvoorbeeld
(de dag van het kind, zoals daar ook
een dag van de vrouw is, en van de
moeder, de vader, de leraar enzovoort en zo verder) wordt ruim een
week vóór en ná de betreffende dag
gevierd. Vrije dagen, brugdagen
(waarom zou je vandaag werken als
het mañana ook kan), tortas, piñatas, tequilla en... vuurwerk.
Je hebt hier in Mexico drie soorten
vuurwerk. Allereerst, en die komen
het meest vaak voor, zijn daar een
soort van knalpotten. Wanneer je de
optie van oorlog uitsluit en er vanuit gaat dat donderslag bij heldere
(lees: strakblauwe) hemel een zeldzaam natuurverschijnsel is, kán het
zijn dat je je na vier maanden niet
telkens weer een hartverzakking
schrikt van zo’n oorverdovende
knal op een willekeurig moment
waarbij alles om je heen schudt.
Maar meestal zit ik na zo’n trilknal
nog altijd rechtop in mijn bed,
hangmat of strandstoel. Het kan
namelijk evengoed één van die 700
(!) kleine aardbevingen zijn waar
Colima dagelijks onder gebukt gaat.
Nee, stil zitten, dat is er hier op het
tehuis niet bij.

Daarnaast heb je ook nog iets met
rook. Waar rook is, is vuur (-werk)
zou je zo zeggen. Maar nee, niet in
een stad met een vulkaan om de
hoek. Een actieve vulkaan nog wel.
Geen passieve meeroker dus, maar
eerder te vergelijken met een stinkende sigaren paffende kettingroker. Als soms ’s ochtends heel Colima onder een dikke, smog-achtige
smurrie gebukt gaat, is dat meestal
niet het resultaat van een oudjaarsnacht-achtig vuurwerkfestijn, maar
is hoogstwaarschijnlijk de vulkaan
een beetje boos. Als een briezende
draak spuwt hij dan zijn rook over
de stad, verduistert daarmee de zon
en laat overal een dikke laag zwarte
stof achter. Zwarte stof in je oren,
je ogen, je neusgaten, je bilnaad.
Zwarte stof in je bed, je gitaar, de
douchebak, de koelkast. Zwarte stof
in de straten, op auto’s, mijn kleren,
mijn laptop. Ik adem stof. Ik kijk
stof. Ik eet stof. En nog altijd blijft
die vulkaan fascinerend mooi en
wacht ik stiekem op een kleine uitbarsting (dat de lava tot vlak vóór
de bewoonde wereld komt bijvoorbeeld). Een beetje spanning houdt
de boel wakker in dit verder zo relaxte Mexico.
De laatste vorm van vuurwerk hoor
ik dagelijks vanaf het moment in
januari dat ik in Mexico arriveerde.
Aanvankelijk dacht ik dat het de
nasleep was van oud en nieuw. Later dacht ik aan andere feestjes,
maar hoewel ze - zoals gezegd goed kunnen feesten hier in Mexico... iedere dag met gillende keukenmeiden?? Van ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds laat en ook ’s nachts;
wat bezielt die Mexicanen? Ik had
het erover met de medevrijwilligers
en wekenlang tuurden we na iedere
lange gil de hemel af naar de vuurpijl die we uiteindelijk toch echt
een keer zouden moeten ontdekken.
Dachten we. Aan Mexicanen vra-

gen waar die pinches chillando bleven had ook niet veel zin. De winter
werd lente, de warmte werd hitte en
de keukenmeiden gilden (en gillen)
steeds vaker en harder. Zelfs op die
zeldzame dagen zónder fiësta overstemt dit ‘vuurwerk’ de andere buitengeluiden van de ochtenden,
avonden en het begin van de nacht.
Laatst was het wel héél dicht bij
mijn raam en opeens zag ik hem of
haar: onze gillende keukenmeid.
Een zwarte vogel, ongeveer zo
groot als een merel met een breed
uiteen waaierende staart en gele
borst. Hij floot heel hard iiiiiieeeeuuuuuwwww naar een andere,
zelfde soort vogel die meteen hetzelfde riedeltje terug floot. Helaas
wordt de ‘gillende-keukenmeidvogel’ in mijn meegebrachte
‘Vogels in Midden-Amerika’ boekje niet beschreven. Desondanks zal ik hem en zijn vriendjes
gaan missen als ik in juni weer naar
Nederland kom. Net als de
(potentiële) aardbevingen en de vulkaan met al zijn zwarte stof, zand
en rook.
Dus wanneer de komende zomermaanden mysterieuze waarnemingen plaatsvinden boven de Bleeke
Hei, weet dan dat het waarschijnlijk
gewoon om het afsteken van uit
Bels gesmokkeld vuurwerk gaat. Ik
heb dan mijn heimwee naar Mexico
waarschijnlijk niet helemaal kunnen
weerstaan.

Karin Sommen
(vanuit Colima, Mexico)
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Wandelen in
Baarle-Nassau-Hertog

lke tweede zondag van de
maand gaan we met natuurvereniging Mark en Leij wandelen
vanuit Baarle. We vertrekken om
9.30 uur naar een willekeurig natuurterrein waar we de laatste twee
jaar niet meer geweest zijn. De beslissing naar welke terrein we
gaan, wordt meestal een dag of
twee van tevoren genomen. Als
men wensen heeft dan proberen we
die in te willigen.
Zo was er een keer de wens om
eens naar een gebied te gaan met
veel water, in dit geval de Oisterwijkse Plassen vlak achter Moergestel; wij dit dus gepland, maar helaas kwam de betreffende persoon
zelf niet opdagen.
We gaan meestal naar een gebied
dat iets te bieden heeft aan natuurwaarden, maar soms kan dit ook
gewoon een landbouwgebied zijn
waar het in sommige jaargetijden
ook heel erg mooi kan zijn. Een
wandeling waar water is in de vorm
van een beek of een ven heeft wat
meer belevingswaarde dan een
wandeling zonder water.
Ook hebben we een keer de Dassenburchten van de Alphense Ber-

gen bezocht, ondanks het feit dat de
laatste das er in 1984 is verdwenen,
zijn de burchten nog steeds te vinden en als zodanig te herkennen.
De meeste wandelingen zijn in het
werkgebied van natuurvereniging
Mark en Leij. Het gebied is van een
dergelijk grote omvang dat we niet
steeds in hetzelfde gebied lopen.
Onderweg vertellen we over de dingen die we tegenkomen, daarnaast
wordt er natuurlijk veel bijgepraat
over ditjes en datjes. De wandeling
duurt de ene keer wat langer dan de
andere keer maar meestal zijn we
rond 12.00 uur terug op de loswal,.
Meestal is de groep die vanuit Baarle meeloopt niet groot. Er is dus
volop ruimte voor mensen die ook
eens een keer willen meelopen.
De wandeling wordt geleid door
Henk Cornelissen; Frans Vermeer
neemt over als Henk verhinderd is.
Wij zouden graag zien dat er meer
wandelaars meegaan op de tweede
zondag van de maand. Dus bij deze
is men van harte uitgenodigd om
eens een keer mee te lopen.
Henk en Tonnie Cornelissen

Van
de voorzitter

Z

o nu en dan zit ik lekker in
het zonnetje te genieten van
overvliegende gierzwaluwen, mijn
favoriete vogels. Zoals zo vaak als
ik naar vogels kijk dwalen mijn
gedachten dan af naar Mark en
Leij en vraag ik mij af hoe het
toch komt dat we zo’n grote vereniging hebben waarvan er toch zo
weinig leden actief zijn.
De vogelwerkgroep is op sterven na
dood, gewoon omdat we geen coördinator hebben. De nog wel actieve
werkgroepen zoals vlinders, amfibieën en zoogdieren gaan er vaak
op uit met slechts enkele personen.
Gelukkig is de fotowerkgroep een
uitzondering. Die hebben een grote
groep die samen mooie dingen
doen. Ik heb tijdens de jaarvergaderingen al vaker een oproep gedaan
en doe dat deze keer in mijn column nog maar eens: ga eens mee
met een werkgroep, het is heel gezellig en leerzaam! De vaste kern
vindt het hartstikke leuk als er nieuwe mensen bij zijn. Het geeft hen
de mogelijkheid om hun kennis
over te dragen en op die manier
anderen te enthousiasmeren voor
hun natuurhobby. Denk vooral niet
dat je niet welkom bent, omdat je
denkt dat je er te weinig van weet,
maar ga mee en ontdek hoe snel je
zelf meer soorten leert kennen dan
je ooit gedacht had.
Ook hebben we ieder jaar weer behoefte aan nieuwe bestuursleden.
Wilt u meedenken en meebeslissen
meldt u dan bij een van onze bestuursleden. Vele handen maken
licht werk. Dat geldt zeker ook
voor het bestuur van onze Natuurvereniging.
Will Woestenberg

Chaamse bossen

Foto: Wim Dumont
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Nieuws van
Natuurmonumenten West-Brabant

W

itte bloesem, vroeg wakker
worden van het gezang van
de vogels, de eerste felle kleuren
van de bloeiwijzen en het langzaam groener worden van de natuur. Kortom: voorjaar. Ieder jaar
weer een startperiode. De natuur
gaat weer aan de gang. Ook voor
Natuurmonumenten weer een periode van plannen maken voor na
het broedseizoen. Dan gaan veel
beheerwerkzaamheden weer van
start. Het is nu vooral tijd voor inventariseren en voorbereiden van
dit werk. En natuurlijk volop genieten van de ontluikende natuur.
Soortenbeleid
Over plannen maken gesproken.
Vanuit verschillende instanties bestaan er subsidiemogelijkheden
voor het zogenaamde soortenbeleid.
Beleid, maar vooral uitvoering specifiek voor kwetsbare en bedreigde
soorten. In de praktijk profiteren
veel meer soorten van deze maatregelen. Veel aandacht is er voor de

Landgoed Groote Meer

Vinpootsalamander

specifieke eisen van de soorten. Als
deze in orde zijn, komen mooie resultaten meestal snel.
Voor West-Brabant heeft Natuurmonumenten plannen gemaakt voor
onder andere kruidenrijke akkers
(akkerbloemen en -vogels), vin-

pootsalamander, nachtzwaluw en
gladde slang.
Zo zal op de Strijbeekse Heide
(tussen de Heistraat en de Hogeweg) een verbinding worden gemaakt tussen de verschillende open
plekken en vennen. Stukjes bos maken plaats voor geplagde venoever
en bezonde randen met stapels hout.
Goed voor de vinpootsalamander,
maar ook Hazelworm en kleine
zonnedauw profiteren hier van. Een
mooie, soortenrijke open verbinding tussen de hoger gelegen heideen bosdelen met het lage en natte
beekdal. De aansluiting met de
open stukken van Staatsbosbeheer
is dan ook een feit. De natuur laat
zich niet tegenhouden door een eigendomsscheiding, maar soms moet
je wel een beetje helpen. Andere
projecten zijn er in de Rucphense
Bossen (heide-herstel), landgoed
Wallsteijn (herstel hakhout) en
Groote Meer (onderdeel grenspark
De Zoom-Kalmthoutse Heide (venen heideherstel voor kamsalamander, gladde slang en klokjesgentiaan). Verspreid over West-Brabant
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worden maatregelen genomen en
onderzoek gedaan naar kruidenrijke
akkertjes. Leuke projecten om mee
bezig te zijn. Het raakt de kern van
natuurbeheer: beschermen van soorten en landschapstypen. Op grotere
schaal is verbetering noodzakelijk
(ruimtelijke ordening, milieuwetgeving en water), maar juist in deze
praktische zaken zit je zo dicht op
de natuur.
Boomfeestdag
De gemeente Alphen-Chaam organiseerde op woensdag 19 maart
weer een boomfeestdag. Thema was
‘Boom zoekt kind’. Nou, die bomen
(en struiken) hebben de kinderen
gevonden. Er zijn plukken beplanting geplant langs de Heistraat en
laanbomen op landgoed Oosterheide.
Langs de Heistraat werden boswachter Piet Otjens en vrijwilligers
van Natuurmonumenten door de
kinderen geholpen met het planten
van struiken. Bijna vijfenzeventig
kinderen hebben Meidoorn, Vuilboom en Hazelaar geplant. Zo ontstaat er afwisseling en dat is voor
veel dieren interessant. Een mooie
plek om later met ouders en vrienden naar de resultaten te gaan kijken.
Op landgoed Oosterheide (tussen
Breda en Oosterhout) was het met
zo’n vijftig kinderen een drukte van
belang. Met sponsorgeld van drukkerij De Jong uit Baarle-Nassau is
hard gewerkt aan het herstellen van
lanen. Grote Kastanjebomen zijn
daar door boswachter John Sips,
stagiaire Ralf van Bree en de kinderen geplant.
De kenmerkende lanenstructuur op
het landgoed is hiermee versterkt.
Nu belangrijk voor de recreant, later als de bomen ouder worden ook
voor bijvoorbeeld paddenstoelen en
holenbroeders.
Op beide plekken was aansluitend
een korte excursie door het natuurgebied. Bij het plantwerk en de excursies hebben vrijwilligers van

boomfeestdag op landgoed Oosterheide.

Natuurmonumenten meegeholpen.
Samenwerking
De geschiedenis van Mark en Leij
is een voorbeeld van het succes van
samenwerken. Er zijn in de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt.
Op kleine en grote schaal. Natuurmonumenten zoekt ook nadrukkelijk de samenwerking en ervaart dat

boomfeestdag aan de Heistraat te Chaam.

ook andere partijen mee doen. Op
grote schaal (werkzaamheden Landinrichting en Waterschap, Integrale
Gebiedsanalyse, landschapsontwikkelingsplan gemeente en de Reconstructie), maar ook op kleine schaal.
Zo doen boswachters van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
regelmatig samen toezicht (met nu
al concrete resultaten) en zijn er
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plannen voor een gezamenlijke
wandelroute op de Strijbeekse Heide. Mark en Leij denkt altijd gevraagd en ongevraagd mee en steekt
tijdens de werkdagen concreet de
handen uit de mouwen. Voorbeelden die naar meer smaken en bijdragen aan een natuurrijke toekomst.
Zo is het met het beschermen van
soorten, het maken van beleid, het
planten van bomen en het mogelijk
maken dat mensen genieten van de
natuur: natuur beheren doe je samen.
Frans van Zijderveld
Natuurmonumenten West-Brabant
Foto’s: Frans van Zijderveld
www.natuurmonumenten.nl

Jaar van de Scholekster:
doe mee

D

it jaar vragen SOVON
Vogelonderzoek Nederland
en Vogelbescherming Nederland
s pec iale aandac ht voor de
Scholekster, waar het - onge-merkt
- al jaren slecht mee gaat. Door
m id d e l v a n v e r s c h i l le n d e
deelprojecten proberen we beter
inzicht te krijgen in de aantallen,
verspreiding en broedbiologie van
deze fraaie soort. En daarbij
kunnen we uw hulp goed
gebruiken!
Via de website www.jaarvandescholekster.nl maken we duidelijk
op welke wijze u een bijdrage kunt
leveren aan het onderzoek.

De Nieuwsbrieven
in 2008
► Nieuwsbrief Nr 47 ◄
verschijnt omstreeks 20 september
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 22 augustus
Nieuwsbrief Nr 48
verschijnt omstreeks 20 december
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 21 november

in 2009
Nieuwsbrief Nr 49
verschijnt omstreeks 21 maart
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 20 februari
genoemde data onder voorbehoud

Om een gedetailleerde kaart te
kunnen maken van de huidige
verspreiding van de Scholekster
proberen we informatie uit zoveel
mogelijk gebieden te verzamelen.
Onze voorkeur gaat daarbij uit naar
me ns e n di e é é n of me e r
kilometerhokken willen onderzoeken. Maar ook mensen die al
een eigen telgebied hebben kunnen
dit aan ons doorgeven. Behalve uit
de bekende scholekstergebieden
(kust e n plattela nd) is ook
informatie uit de stad zeer gewenst.
Daarnaast kunt u ook tijdens uw
reguliere veldwerk, bijvoorbeeld
voor BMP, MUS of weidevogelbescherming, dit seizoen extra
a a nda c ht be s te de n a a n de
Scholekster, bijvoorbeeld voor het
bepalen van het broedsucces. Via
de website is het daarom ook
mogelijk om uw eigen gebieden in
te tekenen en uw waarnemingen
door te geven.
En ook het doorgeven van losse
waarnemingen draagt bij aan het in

kaart brengen van de verspreiding
van de Scholekster en de problemen
waar deze typisch Nederlandse
soort tegenwoordig mee te kampen
heeft.
Kortom, surf naar www.jaarvandescholekster.nl en claim je kilometerhokken! Of lees hoe je op een
andere manier kunt helpen tijdens
het jaar van de scholekster. En, last
but not least, veel plezier in het
veld!
Het Jaar-van-de-Scholeksterteam

SOVON Vogelonderzoek Nederland
Rijksstraatweg 178
6573 DG Beek-Ubbergen
Tel: 024-6848111
Fax: 024-6848122
Email: scholekster@sovon.nl
Internet: www.sovon.nl
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Terugblik: Excursie Cartierheide 2008

U

itgestrekte bossen, geurige
heide, slingerende beken.
Liefhebbers van ruimte en stilte
kunnen hun hart ophalen in boswachterij “De Kempen”, waar de
Cartierheide onderdeel van uitmaakt. Vandaar dat ik enigszins
teleurgesteld ben door de matige
belangstelling, als we op een vrij
kille zondagochtend vanuit Bellevue naar de Cartierheide vertrekken. Via allerlei binnenwegen arriveren we goed gehumeurd op de
plaats van bestemming in het hart
van het Kempenland, niet ver van
Eersel.
De naam Cartierheide is afkomstig
van de vorige eigenaar van het gebied, de Belgische edelman Baron
de Cartier de Marchienne die het
gebied gebruikte voor de jacht.
Zijn zoon Emile schenkt het 168 ha
grote terrein in 1932 aan Natuurmonumenten, die het in 1999 overdraagt aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer probeert tegenwoordig
de heide te bewaren door te plaggen, te maaien en te begrazen. Het
reservaat is helemaal omheind om
er de Bazadaise- en Blonde d’Aquitaine-runderen te laten grazen. De
koeien verrichten zonder dat ze het
weten nuttig werk. Door hun buiken
vol te eten en oude heide plat te
trappen, dringen ze de vergrassing
terug en krijgen heide en andere
planten weer een kans. Overigens
hebben wij tijdens onze wandeling
geen enkele grazer kunnen ontdekken.
Na de hoosbuien van de afgelopen
dagen staan er grote plassen water
op de zandpaden, maar deze zijn
toch nog prima te belopen. De dames die mij vergezellen hebben nog
nooit een koekoek gezien en ik beloof hen mijn uiterste best te doen
om er eentje te laten zien.
Zodra we het reservaat binnenlo-

pen, horen we een zwarte specht
roepen en even daarna een koekoek,
een goed voorteken. We wandelen
op ons gemak naar het midden in
het reservaat gelegen ven. Een mannetje roodborsttapuit en een mannetje gekraagde roodstaart worden
uitvoerig bekeken in de telescoop,
terwijl enkele boompiepers hun bekende baltsvlucht maken.
We speuren langs de slootranden,
waar ik in het verleden menigmaal
een gladde slang heb zien zonnen,
maar het weer werkt niet echt mee
en de kans dat we er een zien is erg
klein.
We verblijven een behoorlijke tijd
op het berkenlaantje, een beschut
pad langs het ven.
Heel vroeger toen de heide nog een
jachtterrein van de baron was, werd
dit pad gebruikt om op eenden te
jagen. De grote kolonie kokmeeuwen in het ven is een gigantisch
spektakel met veel drukte en herrie,
maar we wennen er snel aan. Tussen de kokmeeuwen, waarvan sommige paren al jongen hebben, zien
we diverse paartjes geoorde futen.
Enkele geoorde futen hebben ook al
jongen en als ik een geoorde fuut
met jongen op de rug in de telescoop laat zien aan de dames, zijn
Ven op de Cartier Heide

de “oehs en ahs” niet van de lucht.
We verkennen een zandpad door de
staatsbossen, maar we moeten
rechtsomkeer maken als blijkt dat
dit pad dood loopt. Buizerds, boompiepers, boomleeuweriken, boomkruipers enzovoort, we krijgen ze
allemaal te zien.
We genieten van een lunch niet ver
van het Dalems Stroompje dat over
de heide kronkelt.
Hoogtepunt van de trip is, als tot
tweemaal toe, een koekoek vlak
langs ons heen vliegt. Helaas verdwijnt de koekoek beide malen in
de verte, zodat we hem niet in zit te
zien krijgen.
In de namiddag arriveren we weer
op de grote parkeerplaats aan de
Postelseweg.
De tocht wordt besloten met een
bezoek aan de net over de grens
gelegen abdij van Postel.
Op het terras genieten we hier nog
van een echte “Postel” en er worden
ook nog diverse kazen en broden
gekocht.
Hierna spoeden we ons welgemoed
via België weer terug naar Chaam.
De dames zijn tevreden, dus ik ook.
Het is een mooie excursie geweest.
Jan Vermeulen
Foto: Martha Wildhagen
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De plantenwerkgroep in 2008

V

orig jaar hebben we met een
aantal enthousiaste mensen
de plantenwerkgroep weer opgestart. Onder de deskundige leiding
van Marian Schelle en Geert Kierkels gaan we in voorjaar en zomer
1 x per maand op pad om bepaalde
gebiedjes te bekijken. Voor sommige om de weggezakte plantenkennis weer een beetje op te halen
maar ook om nieuwe plantensoorten te leren kennen. Vorig jaar zijn
we een aantal keren in de buurt
van de Hollandse bossen en in het
Broek geweest.
Voorjaar
Dit jaar zijn we begonnen met de
voorjaarsflora in de Landgoederen.
Als je daar de juiste plekjes weet
vind je zeer bijzondere soorten, die
we in Nederland op weinig plaatsen
meer tegen komen. Bijvoorbeeld
slanke sleutelbloem, eenbes of witte
rapunzel en dit allemaal in een bed
van bosanemonen en speenkruid
wat alleen al een schitterend plaatje
vormt.
De afgelopen week zijn we in het
Broek begonnen met het inventariseren van drie zogenaamde permanente quadraten (PQ’s). Dit zijn
stukjes in een natuurgebied uitgezet
met kleine paaltjes. Om de zoveel
jaar wordt er een zogenaamde vegetatieopname gemaakt. Daarbij stel
je eerst vast welke plantensoorten er
voorkomen. Dat valt met zoveel
soorten grassen nog niet mee. Vaak
moet daarbij de flora geraadpleegd
worden. Daarna ga je een inschatting maken van de bedekking en het
voorkomen van een soort in dat
vierkant. Is de soort overheersend,
dus dominant, of zeer zeldzaam, dat
noem je dan “rare” of is het iets
daar tussenin. Hiervoor zijn termen
vastgelegd die in de meeste gebiedjes in Nederland op dezelfde manier
worden gebruikt.
Het is natuurlijk de bedoeling dat

deze PQ’s vele jaren bezocht gaan
worden, zodat je veranderingen in
de vegetatie kunt opmerken. In het
Broek zal het grasland bijvoorbeeld
schraler (voedselarmer) worden en
dat zou je moeten gaan zien na een
tijdje.
Zomer
De komende maanden willen we
graag meer gebieden gaan bekijken
en ook nog een keertje terug naar
het Broek om te kijken of er andere
soorten te voorschijn zijn gekomen
die we de eerste keer gemist hebben. Verder denken we aan het
Merkske en de Strijbeekse heide.
De groep is nog wat klein en het
zou leuk zijn om een aantal enthousiaste nieuwe leden erbij te krijgen.
Natuurlijk is iedereen met reeds
aanwezige plantenkennis zeer welkom, maar ook als je niet zo veel
van planten weet, maar er wel iets
meer over wil leren, vinden we het
leuk als je een keertje mee wil gaan.
De nieuwe data zijn maandag 26
mei en dinsdag 17 juni maar voor
alle zekerheid kun je je beter vooraf
e ve n b ij mij a a n me lde n
(karinvandueren@gmail.com), dan
kan ik je de tijd en de verzamelplaats doorgeven.
En dan nog een bijzondere soort
eruit gelicht;
De eenbes (Paris quadrifolia) is
een eenzaadlobbige vaste plant, die
behoort tot de Eenbesfamilie
(Melanthiaceae). De soortaanduiding quadrifolia betekent vierbladig. De geslachtsnaam Paris verwijst naar het feit dat alle delen van
de plant gelijk in aantal zijn. De
plant komt van nature voor in Eurazië en wordt ook in de siertuin gebruikt. De Nederlandse naam slaat
op de ene bes die de plant krijgt. De
bloem geeft een aasgeur af en wordt
bestoven door vliegen. De plant
inclusief bes is giftig en bedwel-

mend maar wordt wel in de homeopathie gebruikt. De eenbes staat op
de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en matig afgenomen.

eenbes (Paris quadrifolia)

Karin van Dueren den Hollander
Bron; Jan Marijnissen, Flora van
de lage landen, Tirion, 2000

Bestuurders
gezocht
Onze vereniging is op zoek
naar mensen die mede zitting
willen nemen in het bestuur.
Een van de functies die ingevuld moet gaan worden is die
van voorzitter.
Hebt u interesse of kent u iemand die hier mogelijk belangstelling voor heeft, neem
dan contact op met onze secretaris Jacques Valkenaars,
telefoon: 076-5613348,
email: j.valkenaars@tiscali.nl
Bestuur Mark & Leij
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Bijenhoudervereniging St. Ambrosius te
Alphen krijgt nieuwe bijenhal

A

l twee maanden lang zijn leden van de Alphense bijenhoudervereniging bezig met het
bouwen van een nieuwe bijenhal
aan de Zandstraat. Momenteel
wordt hieraan de laatste hand gelegd.
Harrie van Dijk
De eerste bijenhal aan de Zandstraat
werd omstreeks 1955 door Harrie
van Dijk neergezet. De uit Boxmeer
afkomstige Harrie had werk gevonden bij een fruitteler in Alphen.
Harrie werd daar imker, want zonder bijen was er geen zekere opbrengst van fruit. Naast zijn eigen
bijen verzorgde hij ook de bijen van
de fruitteler en toen deze ermee
stopte bleef hij zelf bijen houden.
“Op een gegeven moment ging hij
op zoek naar een geschikte plek
voor zijn bijen en kwam hij via via
aan de Zandstraat terecht”, zegt
He nk Cornelisse n, secreta ris/
penningmeester van de Alphense
bijenhoudervereniging. Hij kan zich

Na het aanbrengen van de ondergrond en de omheining werden op 24 april de eerste
stelpalen gezet.

herinneren dat zelfs pastoor Binck,
Harrie en Jan Huijben de nestors
van de Alphense imkers waren, die
een groot aanzien in en buiten Alphen genoten.
Tot aan zijn overlijden in 1990

Op zaterdag 3 mei stond het gebouw er grotendeels en kon met de afwerking worden
begonnen.

hield Harrie bijen. Daarna heeft zijn
zoon Peter nog 4 jaar in de bijenhal
de overgebleven bijenvolken van
zijn vader verzorgd. Hierna stelde
hij de bijenhal ter beschikking aan
een grote imker uit Eindhoven, die
zelf plaats tekort kwam en op deze
manier goed geholpen was.
103-Jarige vereniging
“Er stonden voorheen al vanaf 1905
tot 1953 bijen aan de Maastrichtsebaan ter hoogte van de stuifwal van
de gebroeders Van Gorp, de oprichters van de Alphense bijenhoudervereniging. Je kunt dus stellen dat
er daar in dat hoekje van Alphen al
meer dan 100 jaar bijen worden
gehouden. En wij doen daar minstens nog 100 jaar bij”, zegt Henk
met het nodige optimisme. De bijenhouders hebben immers een eer
hoog te houden.
In 2005 vierden de Alphense bijenhouders hun 100-jarig bestaan. Ze
waren althans vanaf 1905 aangesloten bij een Nederlandse bijenhou-
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Foto: Cees Damen

dervereniging. Ze wilden dit vieren
met de bouw van een verenigingsbijenhal aan de Chaamseweg tegen
het munitiepark aan. Ook hier staat
al een bijenhal vanaf 1936. De gemeente had de plannen van de bijenhouders al goedgekeurd, maar de
minister van defensie gooide roet in
het eten.
“We willen namelijk een bijenhal
met een educatieve ruimte, maar zo
dicht bij het munitiekamp mag er
geen publieksruimte worden gebouwd”, aldus Henk.

jonge en oude medemens, die ook
nieuwsgierig zijn naar het leven van
de bijen.
“Op die manier kunnen we misschien nieuwe bijenhouders aantrekken die altijd al bijen wilden
houden, maar er thuis geen plaats
voor hebben. Wellicht dat er van de
schooljeugd bijenhouders uit voortkomen. Niet als ze in de pubertijd
zitten, maar later als ze ouder en
wijzer zijn en een mooie hobby willen hebben”, spreekt Henk hoopvol
uit.

Educatieve programma’s
Ze moesten dus op zoek naar een
nieuwe plaats. Met de gemeente
werd afgesproken dat ze meerdere
plaatsen zouden aanduiden, opdat
de gemeente dan een keuze kon
maken i.v.m. het bestemmingsplan
en andere zaken. Na goed overleg
met de gemeente streken ze uiteindelijk neer op de plaats waar al vanaf 1955 bijen worden gehouden.
Historisch gezien een goede keuze
en tevens een heel geschikte plaats
voor het houden van bijen. Op loopafstand dicht bij het centrum van
Alphen, dus gemakkelijk te bereiken voor scholen en inwoners van
Alphen.
De vereniging wilde een bijenhal
bouwen waar ook activiteiten ontwikkeld kunnen worden om bezoekers te trekken. Bijvoorbeeld ook
educatieve programma's voor de
scholen uit de omgeving en voor de

De bouw
Daarom wordt de bijenhal uitgerust
met een glazen kijkwand. Zo kan
men de imker volgen tijdens zijn
werk in de bijen, kan men de handelingen die hij verricht goed zien
en kan de imker alles van en in het
bijenvolk aan de bezoeker laten
zien. Achter de kijkwand hoeft deze
zich zorgen te maken dat hij of zij
gestoken wordt. “We denken eraan
een tweetal dagen of middagen in
de week de bijenhal open te stellen
voor het publiek, dit natuurlijk alleen tijdens het bijenseizoen van
april tot oktober. Als men de bijen
thuis niet kan plaatsen, kan men
bijenvolken bij de verenigingsbijenhal plaatsen, zodat men toch bijen
kan houden.
De vijftien leden van de vereniging
zijn op 8 maart begonnen met het
afbreken met de oude bijenhal van
Harrie van Dijk. Hierna moesten er

vóór 15 maart enkele bomen worden omgedaan, welke in de weg
stonden voor de bijenhal en het inen uitvliegen van de bijen. Een
week later werd het grondwerk ter
hand genomen en weer een week
later was een ploeg imkers nagenoeg dagelijks in de weer met het
leggen van de tegelvloer als ondergrond. Verder moest een omheining
worden geplaatst en startte men met
de bouw van de bijenhal. Vorige
week ging het dak erop en kon de
afwerking beginnen van de bijenhal
die een oppervlakte van 4,5 x 11
meter heeft. Ze hebben hard gewerkt en het resultaat mag er zijn.
Gaat u maar eens een kijkje nemen
en u zult versteld staan wat de imkers in een zo korte tijd hebben weten te realiseren. Verleden week
kreeg ik al een korte rondleiding
van voorzitter Cees Damen. Hij
wist te vertellen dat er ruimte is
geschapen voor 9 bijenvolken.
Eigen inbreng
Op de vraag hoe ze dit allemaal
betalen, zegt Henk: “Wij verkopen
honing namens de vereniging en we
halen wespennesten weg in Alphen
en Riel. Nu kunnen de mensen eens
komen kijken waar dat geld naartoe
is gegaan. Ook staan we ieder jaar
op de Alphense jaarmarkt. Al deze
inkomsten hebben we al vanaf 1990
in een pot gestopt met in ons achterhoofd om nog eens een verenigingshal te bouwen. Al deze bijdragen
hebben ertoe bijgedragen dat we
deze bijenhal kunnen bouwen en
onderhouden.”
De officiële opening staat gepland
voor augustus of september, dat
moet onderling nog even worden
overlegd. “Zonder de steun van de
gemeente Alphen-Chaam, notaris
Bolscher en onze leden hadden we
dit niet kunnen verwezenlijken,
maar de bedankjes komen straks bij
de officiële opening uitgebreid aan
bod”, stelt Henk in het vooruitzicht.
U zult nog van ze horen.
Jaap Homan
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Alleen kiezers kunnen
natuur in Waterschap zijn
stem terug geven

D

e Waterschapsverkiezingen
in de week van november
werpen hun schaduwen voor de
natuur al vooruit. Want van de 30
zetels worden er door het provinciebestuur zeven tot negen van te
voren toegewezen aan de belangengroepen Boeren, Bedrijven en
Natuur. De wet bepaalt dat elk in
ieder geval één zetel moet krijgen.
Je zou een evenwichtige toedeling
verwachten, maar het Provinciebestuur koos voor vier zetels voor de
Boeren, vier zetels voor Bedrijven
en (waarschijnlijk omdat het niet
minder kon) slechts één voor de
Natuur!
Natuurlijk was er onder leiding van
de PvdA en SP veel weerstand in
Provinciale Staten bij dit onevenwichtige idee. Maar de meerderheid
van CDA en VVD hielden stug vast
aan dit voorstel. CDA vond het
“moedig” en VVD vond één zetel
voor de natuur al te veel! Dat betekent dat straks in november het belang van “natuur” bij de start van de
verkiezingen al met acht tegen één
achterstaat tegenover de economische belangen.
Over de overblijvende 21 zetels
mogen de burgers dan wél zelf
stemmen. Om de natuur bij deze
valse start toch nog een kans te geven in het waterschap is het van
levensbelang dat er in november
heel veel kiezers op “groene” lijsten
stemmen. Daarom steunen de BMF
en natuurverenigingen de lijst
“Water Natuurlijk”. Dat is dan de
kans voor de kiezers om de door de
meerderheid in het Provinciebestuur
ingebouwde achterstand van natuur
tegen te gaan.

Het waterschap Brabantse Delta
betekent met zijn waterbeleid veel
voor de natuur, zoals ik deze bestuursperiode zelf zie. En me daarvoor inzet. Maar daar zijn wel voldoende democratische gekozen
“groene” Waterschapsbestuurders
voor nodig. Nog even wachten tot
november, dan krijgt iedere kiezer
met hart voor natuurlijk water zijn
kans om de valse start van het provinciebestuur te herstellen. Om natuur toch een stem te geven.
Joop van Riet

Activiteiten
Vlinderwerkgroep
Nachtvlinders kijken
op het Heideveldje 't Zand
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

Terugblik:
Dialezing
18 april 2008

O

p verzoek van de werkgroep
activiteiten van Mark & Leij
zijn Frank en Gerard Jordan op
vrijdag 18 april j.l. naar Bellevue
gekomen om ons kennis te laten
nemen van hun schitterende foto’s.
Enthousiast en met de nodige uitleg tonen zij een greep uit hun collectie, welke zij in de afgelopen 10
jaar hebben opgebouwd.
De foto’s die de bezoeker te zien
krijgt, zijn niet alléén dicht bij huis
gemaakt, maar ook vele plekjes elders in Nederland zijn door hun
lens vereeuwigd. Naast Nederland
zijn ook andere landen in Europa
door het duo Jordan bereisd en op
de gevoelige, digitale, plaat vastgelegd.
De fotopresentatie begint op een
plek die voor Frank en Gerard zowat in hun achtertuin ligt: de Biesbosch. Schitterende en sfeervolle
landschappen, roodborst, reiger op
nest met jongen, bever, kleine
plantjes en nog veel meer deden de
aanwezigen verbazen.

Wandelen Vlinderwerkgroep
Vertrek vanaf de Wouwerdries in
Chaam
za 21 jun
13:00
za 19 jul
13:00
za 16 aug
13:00
za 20 sep
13:00
Bij regenachtig weer zal de activiteit
verschoven worden dan wel komen te
vervallen. Neem bij twijfel contact op
met Frans Vermeer
vlinders@markenleij.nl of
013-5079609

oehoe

Foto: Frank Jordan
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Kikker met kikkerdril
Foto: John van Raak

Mark & Leij Nieuwsbrief

Mark & Leij Nieuwsbrief

17

18

Mark & Leij Nieuwsbrief

Waarnemingen in de streek

I

n de afgelopen maanden bereikte mij een onafgebroken
stroom e-mails met waarnemingen.
Opvallend is dat onze zuiderburen
ook vele waarnemingen opsturen,
waarvan een aantal buiten het
werkgebied van onze vereniging
vallen. Dit is echter geen probleem, omdat we nu ook een goede
indruk krijgen van wat er zoal te
zien valt net buiten de grenzen van
ons gebied. De rubriek heet niet
voor niets “Waarnemingen in de
streek”. Opvallende waarnemingen uit de Belgische Kempen zullen hier ook worden vermeld.
Overgangsperiode
In de overgangsperiode tussen winter en lente vindt elk jaar weer een
grote verandering plaats. De toendrarietganzen en de kolganzen die
de gehele winter op de Bleeke Heide en omgeving hebben doorgebracht, beginnen aan hun lange reis
naar het hoge noorden.
Vroeger foerageerden de toendrarietganzen in de gras- en bouwlanden
in de directe omgeving van de
Bleeke Heide en brachten de nacht
meestal door op het water of het ijs
van het nabije Zwarte Goor. Wij
vervloekten de ganzen regelmatig
als we met onze schaatsen weer
eens op onze snufferd vielen ten
gevolge van de vele hoopjes ganzenpoep. Tegenwoordig overnachten deze ganzen vrijwel altijd op de
waterplas van de Bleeke Heide.
Steltlopers die de winter in Afrika
hebben doorgebracht, trekken vanaf
begin maart door, waarbij de
Bleeke Heide als een magneet op
deze vogels fungeert. Vele soorten
steltlopers foerageren dan een of
meerdere dagen langs de modderige
oevers van de waterplas.
In de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw werden heel weinig

groenpootruiter

Foto: Michael van Bosch / www.pbase.com/michaelvanbosch

steltlopers gezien in onze omgeving. Een enkele kemphaan, groenpootruiter, oeverloper, goudplevier
etc. werd gezien en om toch al die
verschillende soorten steltlopers te
kunnen zien, moesten we helemaal
naar Zeeland of de Flevopolder rijden.

kemphaan

De laatste tien jaar, sinds de aanleg
van de grote waterplas op de Bleeke
Heide, is een dergelijke tocht niet
meer nodig. Op de paarse strandloper na is elke steltloper hier al
waargenomen. Temmincks strandlopers zien we hier tegenwoordig
elk jaar en zelfs dwaalgasten zoals

Foto: Theo Terwiel / www.birdpix.nl
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terekruiter en Amerikaanse gestreepte strandloper zijn hier al gezien.
Hoop en zorg
Het voorjaar geeft evenals vorig
jaar tot nog toe hoopvolle, maar ook
zorgelijke ontwikkelingen. De
nachtegalen zijn weer terug op ’t
Broek en dit jaar zijn er evenals
vorig jaar twee zingende nachtegalen gehoord. De koekoek lijkt zich
enigszins te herstellen en is dit
voorjaar op vele plekken gehoord
en ook regelmatig in de bebouwde
kom. De fluiter, vroeger een vogel
die je op de landgoederen en in de
staatsbossen regelmatig hoorde,
wordt nauwelijks meer gezien en
lijkt zo goed als verdwenen. Met de
gekraagde roodstaart lijkt het dezelfde kant op te gaan, hoewel deze
nog enkele malen gezien is.
In Chaam wordt de wielewaal niet
meer gehoord, maar in ’t Merkske
zijn nog enkele zangposten. Het is
onduidelijk waarom de ene soort
weer wat vooruitgaat en een andere
soort achteruitgaat. Slechtere omstandigheden in overwinteringgebieden, klimaatsverandering, biotoop, minder insecten? Wie het
weet, mag het zeggen!

dwergmeeuw

Foto: Ed van Zoonen / www.edvanzoonen.nl

vrij klein en maken niet veel indruk
op een roofdier dat een nest nadert.
Ze wonen dan ook graag in bij een
kolonie kokmeeuwen - deze zijn
veel agressiever - en maken gebruik
van hun diensten bij het verjagen
van mogelijke vijanden.
Zwarte sternen
In voor- en najaar worden deze sierlijke vogels bijna elk jaar waargenomen boven de waterplas op de
Bleeke Heide, zoals ook dit jaar.
De zwarte stern is de donkerste
stern die in Nederland voorkomt.

Vooral in het zomerkleed vallen de
donkere kop en buik op. In het winterkleed is de vogel lichter gekleurd
en is dan het beste te herkennen aan
een zwarte vlek op de zijborst. De
zwarte stern vliegt tijdens het foerageren laag over het water en doet in
de vlucht denken aan een zwaluw.
De vogel broedt in Nederland in
moerassen en andere gebieden met
ondiep water.
De broedpopulatie in Nederland is
de laatste decennia sterk in aantal
achteruit gegaan.
In de beginjaren zestig toen ik nog

Bijzondere waarnemingen
Dwergmeeuwen
Deze eeuw worden elk voorjaar
dwergmeeuwen gesignaleerd op de
Bleeke Heide, zoals ook dit jaar. Op
27 april werd maar liefst een groep
van eenenveertig exemplaren boven
de waterplas geteld.
De dwergmeeuw lijkt in eerste instantie een beetje op de kokmeeuw.
De dwergmeeuw heeft echter de
onderzijde van de vleugels donker.
Daarnaast is hij compacter dan de
kokmeeuw
Dwergmeeuwen zijn in Nederland
zeldzame broedvogels. Op doortrek
kunnen ze in groter aantal worden
waargenomen. Dwergmeeuwen zijn
zwarte stern

Foto: Ed van zoonen / www.edvanzoonen.nl
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hij niet ongewoon. De laatste decennia is de draaihals buiten de Veluwe beduidend in aantal afgenomen. Eind vorige eeuw broedden
hooguit nog 80-180 paar draaihalzen in ons land, waarvan het leeuwendeel op de Veluwe.
De draaihals komt voor op warme,
droge plekken in oude loofhoutsingels en loof- of lariksbossen met
een open structuur. Gebroed wordt
in oude, rotte loofbomen. Het voedsel bestaat uit mieren en wordt in
bomen en op de grond gezocht.

draaihals

Foto: Jan Uilhoorn / www.birdpix.nl

in korte broek rondliep, broedde de
zwarte stern ook nog op het Zwarte
Goor. De nesten werden op de boven het water uitstekende buntbossen gebouwd met rottende plantenresten en stonden soms gedeeltelijk
onder water.
De zwarte sterns zijn al lang verdwenen en sinds het Zwarte Goor
vele jaren geleden werd uitgediept,
biedt het een trieste aanblik. Behalve een paar wilde eenden en een
verdwaalde meerkoet valt er sindsdien geen watervogel meer te bekennen.

rode wouw

Draaihals
Eind april werd een draaihals gezien op de Manke Goren. De draaihals is een zeer zeldzame verschijning in de streek en in mijn persoonlijk digitale archief van de
streek bevinden zich slechts acht
waarnemingen. De eerste waarneming was een roepend exemplaar
op 3 mei 1987 op de Hondsdonk.
In de eerste helft van de vorige
eeuw was de draaihals een broedvogel op de zandgronden in het midden en oosten van het land en in de
duinen. Vooral op de Veluwe was

Foto: Nico Beun / www.focusgallery.nl (pag 2)

Rode Wouw
In maart en april werden een drietal
waarnemingen gemeld van deze
elegante roofvogel. Vrijwel elk
voorjaar wordt deze roofvogel in de
streek gezien. In mijn archief vind
ik een eerste waarneming op 27
maart 1978 van Johan Schaerlaeckens, die hem pal boven zijn huis
zag zweven.
De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten, die bijna alleen in
Europa voorkomt. Door intensieve
vervolging was hij sterk afgenomen
en plaatselijk verdwenen. Beschermende maatregelen hebben hieraan
een eind gemaakt; tegenwoordig
komt de soort in onze buurlanden
weer voor, zij het nergens talrijk.
In Nederland is de rode wouw vooral een regelmatige doortrekker in
klein aantal in voor- en najaar. De
soort is echter ook een onregelmatige broedvogel. Eind vorige eeuw
was er een zeker broedgeval.
Zwarte Wouw
Op 1 mei werd een zwarte wouw
gesignaleerd op de Regte Heide.
Deze neef van de rode wouw is een
veel zeldzamere verschijning in de
streek en in mijn archief vind ik
slechts een achttal waarnemingen.
De eerste waarneming in mijn archief dateert van 8 mei 1983
(Strumpt in Alphen). Vijf van de
acht waarnemingen zijn echter in de
laatste vier jaren gedaan. Deze vogel is van de verwante rode wouw
te onderscheiden doordat de zwarte
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wouw donkerder is en als silhouet
door de ondieper gevorkte staart en
de kleinere omvang.
De zwarte wouw komt vrij veel in
Europa voor, met name in ZuidEuropa. De zwarte wouw doet Nederland slechts zelden aan en dan
alleen nog als doortrekker, hoewel
de soort ook incidenteel in Nederland tot broeden komt, onder andere
in het jaar 2000. De vogel is zeer
wijd verspreid en broedt in grote
delen van Europa en Azië. In veel
tropische steden kunnen grote aantallen worden aangetroffen, vooral
nabij vuilnisbelten. In de winter
trekken de Europese vogels naar
Afrika.
Beflijster
Op dezelfde dag (20 april) werden
op ’t Merkske en de Regte Heide
een beflijster gezien.
De beflijster is een zeldzame doortrekker, die bij vluchtige waarneming sterk op een merel lijkt en bij
nadere beschouwing een merel met
een wit slabbetje om de hals. De
soort wordt vooral in het voorjaar
wordt gezien, tussen eind maart en
eind april en vrijwel nooit in het
najaar. Er is slechts één najaarswaarneming bekend.
De allereerste beflijster die ik ooit
zag, was op 6 april 1980 in mijn
eigen tuin, een wel heel bijzondere
waarneming. Mijn “vogelvrienden”,
die overigens nu allemaal lid zijn
van Mark & Leij, geloofden het
natuurlijk niet en zeiden dat het een
albino merel was; de pot op met ze!
Beflijsters zijn broedvogels van
bergachtige gebieden en natte heiden, meestal erg rotsachtig en met
een zeer spaarzame begroeiing. De
broedgebieden liggen in Scandinavië, Groot-Brittannië en de berggebieden in Zuid- en Centraal-Europa.
De grootste kans op waarneming
van een beflijster is tijdens de voorjaarstrek; dan verblijven honderden
vogels op de Waddeneilanden en
elders in het land. Beflijsters houden zich ook regelmatig op in groepen van andere doortrekkende lijs-

rouwkwikstaart

Foto: Jacob Garvelink / http://web.mac.com/jacobgarvelink/

terachtigen, zoals koperwieken en
kramsvogels.

staart 40, krakeend 2, smient 200,
wintertaling 100 en wulp 50.
Geen ga nze n meer te zie n.

Uit de mailbox

Stijn Leestmans op 7 maart:
Deze voormiddag naar Bleeke Hei
geweest en daar vloog laag een rode wouw over in NW richting. Verder: grutto 36, slechtvalk 1,
bergeend 32, slobeend 98, scholekster 74, kuifeend 6, tafeleend 7, pijl-

Beflijster

Frie Boon op 8 maart:
Vanmorgen bij goed weer eerst
naar de Boerenbaan en omgeving
geweest. De lente is volop begonnen en de geelgorzen zijn weer terug. Even een overzicht.
Bij de Boerenbaan zingende geelgorzen, al zingende leeuweriken,
kieviten, graspiepers, wulpen,

Foto: Nol Baarschers / www.birdpix.nl
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scholeksters. Eveneens bij de hoek
Herderweg/Dijksbaan. Ook bij het
gasstation waren weer geelgorzen
en rondom kieviten en leeuweriken.
Henk Laarhoven op 24 maart:
Vanmiddag op de akker naast ons
huis tussen een tiental witte kwikstaarten, een fraaie rouwkwikstaart!
(waarneming vanuit de keuken).
Hans Oomen op 30 maart:
Boven de Blokkenweide een huiszwaluw en op de Bleeke Heide een
boerenzwaluw. In 2003 had ik ook
op 30 maart een huiszwaluw. Tot
nog toe de vroegste waarneming. Ik
noteer dit sinds1994.
Twan Mols op 30 maart:
Vanmorgen 30 maart, ben ik een
rondje om de Bleeke Heide gelopen. Er zat een paartje geoorde futen, twee roodborsttapuiten, 10+
witte kwikstaarten, er foerageerden
drie boerenzwaluwen, een slechtvalk gezien en een overvliegende
kraanvogel. Verder was het gewoon" genieten van de vele vogels
op de Bleeke Heide.
Frank Degenaar op 1 april:
Op 29 maart had ik boven het Plein
van de Hemelse Vreugde alhier een
huiszwaluw: nog voor ik de eerste
boerenzwaluw (30 maart) zag en
dat is voor mij een unicum in de 30

Kraanvogels op de Flaasheide

Hazelworm

Foto: Peter Los / www.birpix.nl

jaar dat ik mijn fenologie onderhoud. Voor mij de vroegste huiszwaluw ooit. Verder op 31 maart
mijn eerste zingende fitis in Ulvenhoutse bos en op 1 april de eerste
zingende zwartkop in Breda.

ware het niet dat de daar toegepaste
uitlaat/overstort-constructie niet
stroomopwaarts door vissen gepasseerd kan worden. De vissen zijn
voorlopig nog aangewezen op andere geschikte paaiplaatsen.

Wim Cornelissen op 4 april:
Vorige week kreeg ik een leuke
melding voor in de nieuwsbrief.
Tijdens zijn regelmatige wandeling
langs de Chaamse Beek op 22
maart j.l. zag Frans Machielsen, van
Dekkersstraat 6 te Chaam, ter hoogte van zijn achterburen zes grote
snoeken in de beek. Twee vrouwtjes en vier mannetjes. De snoeken
hadden
een
lengte van 60
á 70 cm en
waren waarschijnlijk op
weg naar een
geschikte
paa iplaa ts
richting
het
water van de
Bleeke Heide.
De
Bleeke
Heide zou een
uitermate geschikte paaiplaats
voor
deze
vissen
Foto: Johan Coertjens kunnen zijn,

Erik Rijnen op 4 april:
Toen ik bij het moeras stond te kijken ( 8 boeren- en 1 huiszwaluw)
scharrelde achter me een wezel
door de berm. In de wei/bosrand
west Bootjesven net als vorig voorjaar weer een flinke groep
zingende koperwieken: alsof er een
enorme groep sijzen heel luidruchtig zit te zijn.
Van Charlotte Belgium aan
Johan Coertjens op 4 april:
Tijdens een controle (met de verrekijker) van de bezetting in de torenvalkbakken neem ik een aantal
kraanvogels op de Flaasheide waar.
Ik ben dan met enige spoed naar
Johan Coertjens gereden, die me
onmiddellijk met zijn kijker vervoegde. Samen hebben wij kunnen
vaststellen dat er zeven vogels foerageren op een maïsakker. Eveneens zijn er vijf knobbelzwanen
aanwezig.
In de bak op de Litse heide was een
koppel Torenvalken aan het copuleren. Dat gaat dus ook wel goed ko-
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men denk ik . Op de Reth is de
steenuil aanwezig bij de nestkast.
(Schoenmaekers). In de kerkuilenbak bij Van Tilburg blijkt na controle een kerkuil aanwezig te zijn.
Erik Rijnen op 14 april:
Vanmorgen passeerde een zwarte
wouw boven mijn huis. Kwam vanuit richting Wortelkolonie, draaide
een rondje boven de Mark en trok
in westelijke richting over Hoogstraten.
Will Woestenberg op 15 april:
De mededeling komt een beetje laat
maar precies een week geleden, op
dinsdagavond 8 april, werd ik gebeld door Frank Rommens die
dacht in het donker zes ooievaars te
hebben gezien in de Generaal. Afgaande op hetgeen hij vertelde en
zei gezien te hebben vermoedde ik
eerder kraanvogels te zien maar dat
zou toch wel erg apart zijn. 's
Avonds om 23.00 uur nog ben
ik samen met Frank Rommens gaan
kijken, gewapend met verrekijker
en in het licht van de auto stonden
daar inderdaad zes kraanvogels die
met de kijker en het kunstlicht nog
heel behoorlijk zichtbaar waren.
Overigens had ik vorige week ook
een tapuit langs de Herderweg in
Gilze, tezamen met mooie aantallen
roodborsttapuiten, geelgorzen, veldleeuweriken en andere vogels.
Tom Snoeckx op 17 april:
Met het goei weer nog eens naar de
Brakeleer geweest om te zien of er
wat trek was. Het werden aangename uurtjes. De waarnemingen: ♂
bergeend, zwarte wouw, ♀ bruine
kiekendief, kemphaan 2, zwartkopmeeuw 5, kleine mantelmeeuw tientallen, behoorlijke trek van graspiepers, gele kwik 13, de eerste huiszwaluwen zijn bij Swaans gearriveerd. De drie kraanvogels waren
ook nog steeds ter plekke op Cabernier. Gisterenavond met Vital nog
naar het noorden van Turnhout geweest. Daar zagen we ook nog een
kraanvogel en er kwamen ongeveer

550 regenwulpen slapen.
Ad Jansen op 17 april:
Een beetje later als gewoonlijk
(anders 13 april): een voorzichtige
zang van de bonte vliegenvanger op
park Eldorado; tevens gele kwik en
natuurlijk het ijsvogeltje.
Martha Wildhagen op 20 april:
Op woensdag 16 april 13.45 uur in
mijn eigen achtertuin een ORANJETIPJE waargenomen!
Johan Versmissen op 25 april:
Vanmorgen omstreeks 11u een
zwarte stern aanwezig op de Bleeke
Heide.
Vital van Gorp op 27 april:
Deze voormiddag met Frans Daemen naar Zondereigen (Manke Goren?) geweest. Hier hadden we een
schitterende waarneming van een
draaihals, op 10 m. afstand zeer
lange tijd (10 minuten) kunnen bewonderen. Verder nog drie zingende nachtegalen een vijftal geelgorzen, drie koppels wulpen, twee koppels grutto’s, grasmussen, boompiepers enz. Tevens nog een boomvalk
en vier buizerds.
Henk Laarhoven op 27 april:
Vanmorgen ( 27-4, 10.00 uur ) op
de Bleeke Heide twee steltkluten.
Er vloog een groep van minstens
tien dwergmeeuwen over. Verder
o.a. zestien kemphanen, vijf bosruiters, vier zwarte ruiters, ongeveer
twintig groenpootruiters, een oeverloper, vijf kleine plevieren en nog
steeds vier pijlstaarten.
Gisteren ook al een dwergmeeuw
op de Bleeke Heide en een gierzwaluw in Turnhout.

elk jaar) de zomertortel en het eerste landkaartje (voorjaarsvorm) van
dit jaar. In de Halse Beemden viernachtegalen, vier zomertortels en
twee koekoeken. Op de Castelreesche Heide vier tapuiten.
Joost van den Ouweland op
5 mei:
Vanavond met Theo Schutte onze
jaarlijkse voorjaarswandeling langs
de beek op de Hondsdonk: slanke
sleutelbloem (uitgebloeid), eenbes,
witte rapunzel, muskuskruid, bittere
veldkers. Aantallen lijken de laatste
jaren behoorlijk stabiel.
We hoorden waarschijnlijk dezelfde
grote lijster en gekraagde roodstaart
als Jan plus een goudvink, goudhaantje en zwartkop. Een drietal
reeën bleven ons onverstoord aanstaren en we moesten even van het
smalle pad toen een gigantische
koningin hoornaar ons tegemoet
vloog. En verder heel veel steekgrage muggen!
Stijn Leestmans op 7 mei:
Vandaag een dag verlof, bijna heel
de tijd op de Bleeke Hei gezeten.
(van 9:00 tot 13:00 en van 14:45 tot
16:00) resultaat: Temmincks strandloper 6 (heel de dag aanwezig),
zwarte stern 1 (10 min aanwezig),
wespendief 1 (overvliegend), bruine
kiek 2 ♀♀ (even ter plaatse), goudplevier 1, tureluur 6, zomertaling
2♂♂, geoorde fuut 3, krakeend 4,
bosruiter 18, groenpootruiter 7, oeverloper 4, kleine plevier 4, zwarte
ruiter 1, bontbekplevier 1, tapuit 2,
roodborsttapuit 2 koppels, gele
kwikstaarten 2, regenwulpen 22,
grutto’s 5-tal en een koppel patrijzen. De rest niet geteld. Er zat ook

Ad Verhoeven op 1 mei:
Vanmorgen op het Riels Hoefke
gezien: de koekoek, zomertortel en
tunfluiter. Bij het Riels Laag, bruine
kiekendief en boomvalk.
Henk Laarhoven op 4 mei:
Vandaag in onze tuin weer (zoals
geelgors

Foto: Frie Boon
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bezig is het hele huishouden uit de
slaap te houden. Hij heeft speciale
apparatuur om dit soort geluiden op
te nemen. Zij wonen op de Lindendreef in Hoogstraten, naast een zijtak van de rivier het Merkske. Naast
deze plas heeft men populieren geplant om de voeten droog te houden. Daar vindt deze nachtegaal het
aangenaam vertoeven.

rugstreeppad

Foto: Paul Cools / http://www.nature-image.nl/

nog een ontsnapt kooivogeltje aan
de parking (grote van een merel met
lange rode staart, bruin lichaam,
rode klauwierbek en rood kuifje).
Was al een tijd aan het roepen maar
kon hem pas in de namiddag lokaliseren.
Rond half vier kwamen ze het waterpeil nog een kleine 10 cm laten
zakken. Dus er zal weer wat extra
nieuw slip bijkomen. Dus ziet er
goed uit voor de volgende dagen.
(De exoot is een rode kardinaal,
een vogel uit de USA en Mexico. Ik
heb de vogel vaak gezien op m’n
reizen in de USA. Red.).
Frank Degenaar op 8 mei:
Door Frank Cornelissen is deze
week ter hoogte van de Strijbeekse
Heide een hazelworm waargenomen.
Jan Vermeulen op 8 mei:
Ik heb denkelijk rugstreeppadden
(zie foto pag 23) gehoord op Langven, vanaf Oude Baan. Eerst dacht
ik nachtzwaluw, maar het geluid
was veel dichterbij en klonk vanuit
het water
Johan Schaerlaeckens op 10 mei:
Vanmorgen een hele mooie wandeling naar Vorster Schoor (Merkske).
Tijdens de koffie in Chaam hadden

we boven de bebouwde kom al een
doortrekkende wespendief. Boven
Vorster Schoor nog zeker 4 wespendieven. Tijdens de wandeling
een koppel paapjes (broedgeval?),
♂ kneu, roodborst- en gewone tapuit, zingende geelgors (zie foto
pagina 23), overal roepende koekoeken. In de omgeving van Vorstel Schoor twee roepende ♂♂
mannetjes wielewaal en een ♀, zingende nachtegaal, roepende zomertortel. Boven Vorster Schoor voortdurend twee baltsende boomvalken
met een (balts)geluid dat ons
vreemd was. De weilanden van
Vorster Schoor staan vol met Moesdistel. Ook tientallen oranjetipjes.
Jan Vermeulen op 12 mei:
Vanmorgen Broek weer bezocht in
alle vroegte. Waarnemingen: buizerd, twee nachtegalen, twee kleine
karekieten, twee roepende kwartels,
drie putters, spotvogel, koekoek en
verder het "gewone" spul.
Ghislaine Mermans op 15 mei:
Maandag 5 mei heb ik twee ooievaars gezien op een wei naast de
weg van Chaam naar Ulicoten. Waren druk bezig met foerageren. Heb
van mijn schoonzoon een prachtige
CD gekregen van een zingende
nachtegaal die naast hun huis druk

Frie Boon op 21 mei:
Vanavond was ik in het Chaamse
Broek. Geweldige natuur. Alle vogels die jij noemde zitten er
(nagtegaal, bosrietzangers, kleine
karekieten, koekoek, grasmus,
roodborsttapuit, zwartkop enz). Bijzonderheden de rietgors en de
kwartelkoning. Jammer dat Ad
Ballon met twee ballonnen op een
hoogte van twintig meter de boel
kwam verzieken.
Edwin van Meel op 23 mei:
In en rondom mijn tuin in de Hemelstraat gedurende de maand april
gezien: buizerd, sperwer, torenvalk,
kerkuil, steenuil, bosuil, patrijs, koperwiek, kwartel, roodborsttapuit en
groene specht.
Jan Vermeulen

Met dank aan allen die de moeite namen hun waarnemingen
door te geven. Iedereen kan zijn
waarnemingen, liefst via e-mail,
doorgeven aan:
Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam
E-mail: jem.vermeulen@wxs.nl
Telefoon: 0161 491327
SMS: 06 5160 4190
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Onze natuurreis door Frankrijk,
Spanje en Portugal: 13 januari - 24 april

H

oe moeten we in hemelsnaam een reis van meer dan
drie maanden in enkele
Aviertjes weergeven? Dat was het
eerste wat we dachten toen eindredacteur Wim Dumont ons vroeg
een artikel over onze reisbelevenissen te schrijven. Ons eigen reisverslag omvat al meer dan tachtig
pagina’s. Daarom geven we in dit
artikel alleen wat algemene informatie en gaan we vooral in op de
moeder van al onze waarnemingen: onze ontmoeting (“close encounters”) met twee Iberische wolven.
De reis
Vanaf 1 januari 2008 zijn we in de
gelegenheid om voortaan langer op
reis te gaan. Onze gloednieuwe
high tech camper biedt ons (als a.s.
bejaarden) het gewenste comfort en
zorgt toch voor de nodige mobiliteit.

De mondiaal zeldzame audouins meeuw overwintert de laatste jaren in de Ebro-delta
(Spanje). Ze zijn dan vooral te vinden in de vissershaven van San Carles de la Rapida
op zoek naar voedsel.

We zijn via België, Frankrijk, de

Zonsopkomst in de Ebro-Delta (Spanje). In de Ebro-Delta overwinteren 10.000den
vogels. Zo zagen we één groep van meer dan 800 grutto's.

oostkust van Spanje afgezakt naar
Cabo de Gata (de uiterste zuidoostpunt van Spanje. Vervolgens hebben we via Sierra de Andújar (op
zoek naar de lynx) Zuid-Spanje
doorkruist tot en met de Coto Doňaana (de zuidwestpunt van Spanje).
Na de Coto zijn we doorgereden
naar Portugal voor een bezoek aan
de Algarve en de steppes van Alentejo. Vervolgens terug naar Spanje
voor een uitgebreid bezoek aan ons
favoriete natuurgebied de Extremadura. Tenslotte zijn we via Siërra de
la Culebra (het wolvengebied) door
centraal Frankrijk (La Brenne) weer
terug naar het noorden gereden.
Veruit de meeste tijd hebben we in
Spanje doorgebracht. Niet alleen
vanwege de mooie natuurgebieden
maar ook (en vooral) vanwege het
mooie weer.
We hebben een uitgebreid verslag
van onze reis gemaakt. Behalve de
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waarnemingen hebben we onze leuke, ontroerende, grappige, spannende maar soms ook tragische belevenissen vermeld. Het verslag is te
vinden op www.travellingbirder.com
(doorklikken op “Spain” of “trip
reports”). U kunt ook een seintje
geven aan schae397@planet.nl.
Dan mailen wij u het verslag toe.
De vogels
Tijdens de reis werden 254 vogelsoorten waargenomen. Onder de 27
roofvogelsoorten waren 8 arendsoorten. Fantastisch vogelrijk waren
Aiguamolls d’Emporda, de Ebrodelta, Cabo de Gata, de perfect beheerde Portugese steppes in de
Alentejo, de Extremadura, La Brenne en natuurlijk de Coto Doňana
(dank zij “Plan Doňana 2005” is er
tegenwoordig ook buiten de niettoegankelijke gebieden veel te
zien).
Landschappelijk indrukwekkend
waren de causses van de Tarn en de
Jonte, de Coto Doňana, het steppegebied van Alentejo, siërra de Andújar, Monfragüe en de siërra de
San Pedro in de Extremadura en
(uiteraard) La Brenne.
De Ebro-delta moet men vooral
aandoen voor de enorme aantallen
vogels. We waren niet erg gechar-

Grote trappen op de kim. De grote trap doet het erg goed in het perfect beheerde
steppereservaat in Alentejo, Portugal.

meerd van het (vaak kale) landschap. De aangrenzende sierra’s
waren wel heel mooi met havik- en
steenarend en steenbokken.
Cabo de Gata heeft verrassend veel
verschillende biotopen en mooie
landschappen. Dit is de enige echte
(half)woestijn van Europa met als
levende bewijs de woestijnvink.
Een doorn in het oog waren wel de
tientallen ha’s afzichtelijke plastic
greenhouses.

Deze roodkopklauwier in de Coto Donana (Spanje) was verrassend tam. Misschien
wel omdat de vogel net was teruggekeerd van zijn winterkwartier in Afrika.

De zoogdieren
Ons hoofddoel deze reis was de
waarneming van drie zoogdiersoorten: de Iberische lynx, de Iberische
wolf en de mangoeste. We wisten
dat dit geen gemakkelijke opgave
zou worden maar deze keer hadden
we wel voldoende tijd.
Zowel over de Iberische lynx (siërra
de Andújar) als de wolf (siërra de la
Culebra) waren we goed gedocumenteerd over de meest kansrijke
plaatsen. Mangoestes hadden we in
Afrika al dikwijls gezien maar nog
nooit in Europa. Ze komen voor in
de toegankelijke gebieden van de
Coto Doňana.
Hoewel we de lynx misten, hebben
we een fijne week in Siërra de Andújar doorgebracht. Niet alleen het
schitterende landschap maar ook de
mooie waarnemingen (wilde zwijnen, vossen, edelherten, damherten,
moeflons, keizerarenden etc.) zullen
ons zeker nog een keertje terug naar
dit prachtige gebied voeren. December schijnt de beste maand te
zijn om lynxen waar te nemen. Volgens de kenners moet je vooral geluk hebben (it’s a question of being
on the right place in the right time).
Na vele jaren kruiste eindelijk een
mangoeste onze weg. Mangoestes
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Camarguepaardjes zijn belangrijk bij het natuurbeheer in de Camargue (Frankrijk).
Ze leven in half wilde staat en behoren tot de oudste paardenrassen van Europa.

nemen toe in de beschermde (maar
wel toegankelijke) gebieden van de
Coto Doňana en zijn daar vrij talrijk.
Indrukken
We hebben 8500 km met de camper
gereden, 1500 km gefietst en zo’n
600 km gewandeld. Wandelen en
fietsen in zonovergoten natuurgebieden krijgen extra charme in de
wetenschap dat het in Nederland op
dat moment guur en koud is. Over
het algemeen hebben we schitterend

weer gehad en zijn alleen de laatste
dagen van de reis verregend.
Vaak hebben we met de camper
overnacht in mooie natuurgebieden.
Dat leverde nooit een probleem op.
Wel hoorden we van andere mensen
vervelende verhalen over berovingen in de toeristische kustgebieden.
Vooral het gebied tussen Narbonne
en Barcelona schijnt link te zijn.
In Barcelona hebben we o.a. de
kunstwerken van Gaudi bewonderd
en Camp Nou, het voetbalbolwerk
van Barca, bezocht. Een culinair

bezoek aan een tapa’s restaurant in
het centrum mocht natuurlijk niet
ontbreken. Leuk om vanaf een terrasje het stadsleven van Barcelona
te ondergaan: Baarle-Nassau in het
groot. We hebben ontzettend veel
mensen leren kennen, vaak gelijkgestemde geesten en vrijwel allemaal babyboomers. De meeste waren Engelsen maar ook veel Nederlanders. Ieder had zijn eigen redenen om zijn vaderland in de winter
te ontvluchten: het slechte weer, de
drukte, de files, de criminaliteit, de
stank, de bureaucratie etc. Veel van
hen gingen met hun camper/
caravan georganiseerd naar ZuidSpanje of Zuid-Portugal om daar op
één camping de wintermaanden
door te brengen. Slechts weinigen
waren zo nomadisch als wij. We
hebben ontzettend veel natuurgebieden bezocht wat elke dag weer
tot een nieuw avontuur maakte.

De fraai getekende hop is gelukkig nog
altijd heel talrijk in de Extremadura
(Spanje).

De Spaanse wolf
De Spaanse wolf is wat kleiner en donkerder dan de wolf van de rest van Europa. Men ziet hem ook als een aparte
ondersoort (canis lupus signatus).
In Europa is Spanje een van de laatste toevluchtsoorden van de wolf. Men schat dat 30% van alle Europese wolven
(buiten Rusland) in Spanje leeft. Na een absoluut dieptepunt in de jaren 70 (300 – 500 exx.) is de wolvenstand zich de
laatste jaren spectaculair aan het herstellen in Spanje. Zo worden de laatste jaren weer wolven gezien in de
Pyreneeën en de oostelijke verspreiding loopt zelfs tot in de provincie Aragon. De verspreiding naar het zuiden verloopt moeizamer. Zo vermoedt men dat de wolf in de Extremadura nog altijd uitgestorven is.
Men schat dat er nu zo’n 2500 – 3000 wolven op het Iberische schiereiland (w.o. 400 exx. in Portugal) rondlopen. De
meeste leven in het noordwesten van Spanje met als kerngebied het noorden van Castillas y Leon. De dichtheid is het
grootste in Sierra de la Culebra met 5 tot 7 wolven per 100 vierkante kilometer. Sierra de la Culebra vormt het perfecte habitat voor wolven. Er is voldoende prooi (herten, wilde zwijnen, reeën) en er wonen weinig mensen. Ook biedt
het desolate landschap voldoende beschutting. In siërra de la Culebra mogen jaarlijks 3 tot 5 wolven geschoten worden. De dappere jager moet wel € 6000,-- neertellen om thuis met zijn wolvenvel te kunnen pronken. Dit heeft gelukkig nauwelijks impact op de wolvenstand en het geld zou gebruikt worden voor landschapsbescherming. Vaak wordt
dit quotum niet gehaald om de eenvoudige reden dat het erg moeilijk is wolven te zien, laat staan te schieten.
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Een foto van een wilde Iberische wolf, zeer onlangs gemaakt in een Sierra bij Zamora vlak bij Sierra de la Culebra.

Close encounters
Nadat we met familie en vrienden
bijna twee weken in de Extremadua
doorgebracht hebben, vertrekken
we op 14 april met z’n tweetjes naar
het wolvengebied; Siërra de la Culebra in noordwest Spanje, niet ver
van de Portugese grens. We rijden
via Salamanca, Zamora naar Mahide (zo’n 350 km). De E 82 ten
noordwesten van Zamora loopt
door een landschappelijk prachtig
gebied. Eenmaal in de woeste siërra
de la Culebra aangekomen, rijden
we naar een gebied bij Mahide.
Hier ligt een verlaten steengroeve
waar lokale boeren vaak hun dood
vee dumpen (wolven zijn ook aaseters). De boeren redeneren dat
wolven van hun levend vee weg
blijven als ze dood vee voeren. Bij
het levende vee lopen enorme honden die de wolven van kalveren,
schapen en lammetjes weg moeten
houden. We zetten de camper weg
op een hoog gelegen platform en

genieten van het geweldige uitzicht.
Het besef dat je in het kerngebied
van de Spaanse wolvenpopulatie
bent, geeft toch een apart gevoel.
Dit is de derde keer dat we Siërra
de la Culebra bezoeken. Urenlang
hebben we vorige winters de kou
getrotseerd en ’s ochtends en ’s
avonds over de geweldige vlaktes
uitgekeken, hopend wolven te zien.
Die vlaktes hadden we steeds zelf
uitgekozen als zijnde geschikt, afgaande op wolvensporen en –shit.
We zagen edelherten, reeën, wilde
zwijnen en vossen maar geen wolven. Nu hebben we drie exacte locaties waar zeer onlangs wolven
zijn gezien.
We zien (en ruiken) geen dood vee.
Het is nog vroeg in de middag. Te
vroeg voor wolven. We gaan daarom eerst de nabijgelegen camping
bekijken. De camping ligt in een
heel mooie omgeving en de campingbaas zou het een en ander over

wolven afweten. We houden ons
van de domme en vragen hem goede plekken om wolven te spotten.
Hij komt met een gedetailleerde
kaart en duidt daarop drie goede
plekken aan die identiek zijn met de
plekken die we zelf hebben. Hij
vertelt dat half april niet zo geschikt
is om wolven te zien omdat de wijfjes dan jongen hebben. September
zou de beste maand zijn. Hij beklemtoont dat een van de drie plaatsen veruit de meeste kansen geeft.
Deze opmerking is voor ons aanleiding onze plannen bij te stellen. De
kaart krijgen we mee.
Tegen 18.30 uur gaan we naar de
door hem aangewezen plek. We
merken dat er twee plekken zijn die
voldoen aan de door de campingbaas gegeven beschrijving. Goede
raad is duur. We installeren de camper op plaats 1 en Loes kan (veilig)
vanuit de camper over de vlakte
uitkijken. Vijfhonderd meter verder
gaat Johan op plaats 2 zitten. Hij
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nestelt zich tussen de begroeiing op
een wat hoger punt. Voor hem ligt
de enorme vlakte en achter hem
staan wolvensporen op het pad. Met
walkietalkies houden we contact
met elkaar. De vlaktes bestaan uit
sparrenbosjes, kale stukken, verzonken rivierbeddinkjes, en grote oppervlaktes struik- en boomheide.
Achter ons, aan de andere zijde van
het pad, liggen ondoordringbare
siërra’s die eindigen in hoge, kale
rotsen. Ideaal wolvenbiotoop. Om
19.15 uur verschijnen de eerste
edelherten in kleine groepjes op de
vlakte. Ze zijn duidelijk op hun
hoede. Heel ver weg een bruine
schicht door de heide: sh…., een
jagende vos. Anders een dankbare
waarneming maar niet vanavond.
Om 19.30 uur meldt Loes aan Johan
dat er een Frans echtpaar is gearriveerd. Loes hoort van het sympathieke koppel dat ze gisterenavond
op deze plaats om 21.00 uur een
wolf hebben gezien. Aanleiding
voor Johan om zich ijlings bij hen
te vervoegen. Acht ogen zien meer
dan vier. Samen kijken we geconcentreerd uit over de vlaktes. Om
20.15 uur gaat er een siddering door
het lichaam van de Franse dame.

Omdat Johan op enige afstand staat,
moet er een andere oorzaak zijn. Ze
heeft een wolf in haar telescoop.
Johan zoekt ijlings de oppervlakte
af waar hun telescoop op gericht is:
Geen wolf. Hij onderdrukt (met
moeite) de opwelling de vriendelijke Fransen achter hun telescoop
vandaan te rukken. Er rest hem
niets anders dan te hopen dat de
Fransen hem een glimp door hun
telescoop gunnen. Dat doen ze:
Johan ziet nog net dat een wolf zich
drukt in de struikheide. Een waarneming van minder dan een seconde. De spanning is te snijden. Krijgen we hem nog te zien? Johan
heeft nu ook zijn telescoop gefixeerd op de plaats waar de wolf is
gaan liggen Na een kwartier ziet hij
de wolf opstaan. De wolf blijft zich
een tijdje likken en kijkt uit over de
vlaktes. Lang genoeg om iedereen
voldoende observatietijd te gunnen.
Dan loopt de wolf naar het zandpad
en komt recht op ons af. We hebben
de wolf minutenlang vol in beeld.
Hij blijft regelmatig staan om te
urineren, te ruiken, rond te kijken
en zich te krabben. Soms staat hij
stokstijf stil en kijkt strak voor zich
uit. Door de telescoop hebben we

de stellige indruk dat de prachtige
wolvenkop ons recht aankijkt. Wat
een ongelooflijk schouwspel. Iedereen staat te genieten en te glunderen; na jaren tobben, hebben we dan
eindelijk een wolf gezien en hoe..!!!
We kunnen de wolf in totaal drie
kwartier bekijken. Dan begint het
echt te schemeren en op het moment dat we denken dat het
schouwspel voorbij is, zien we een
tweede wolf naderen. Het zijn blijkbaar twee mannetjes want nadat ze
even aan elkaar geroken hebben,
barst een hevig gevecht los. Het
gejank en gehuil gaan door merg en
been. Koude rillingen bij dit spektakel. Het gevecht verplaatst zich tot
achter een bomenrij waar we de
wolven uit het oog verliezen. Geeft
niets, genoeg gezien. Uiterst voldaan rijden we richting camping.
De lynx hebben we gemist maar dit
maakt veel goed.
Op de camping is alles donker. Het
is inmiddels 22.00 uur. Bij het
slaapmutsje zingt Johan Emerson,
Lake and Palmer: “Oh, what a
lucky man he was”. ’s Nachts om
3.00 uur schrikken we wakker. Alle
honden in de buurt zijn in hevig
geblaf uitgebarsten. Waarschijnlijk
zwerven er wolven rond de camping!! Al snel valt de stilte weer in,
alleen nog maar verbroken door de
monotone roep van twee dwergooruiltjes met op de achtergrond een
koor van krekels, boomkikkers en
rugstreeppadden. Rustgevend genoeg om snel in slaap te vallen.
Johan en Loes Schaerlaeckens

Foto’s: Loes Schaerlaeckens
Foto Iberische wolf: Steven Ruiter
www.stevenruiter-photography.nl/
Vanuit de observatiehutten in Aiguamolls d'Emporda (Spanje) kun je de vogels van
heel dichtbij bekijken, zoals hier de watersnip.
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Uitgelicht
Bijna uitgestorven apen ontdekt
Grote kolonie in Vietnam
Hij leek al bijna uitgestorven, maar
er gloort weer hoop voor de Grijsscheendoek. In Vietnam is namelijk
een grote kolonie ontdekt. Heel
misschien gaat de apensoort het
tóch redden.
Wetenschappers van het Wereldnatuurfonds ontdekten 116 Grijsscheendoeken in de provincie
Quang Nam. Ze vermoeden dat de
kolonie uit meer dan 180 apen bestaat. In de naburige wouden kunnen bovendien nog andere groepen
zitten. "Het is erg uitzonderlijk dat
zo'n grote groep op zo'n kleine oppervlakte wordt ontdekt", zegt Barney Long van het WWF. "Zeker
voor een bijna uitgestorven soort
als de Grijsscheendoeken."
Volgens de wetenschappers zijn de
Grijsscheendoeken een van de vijfentwintig primatensoorten die het
meest door uitsterving worden bedreigd. Ze vermoeden dat er geen
1.000 meer in leven zijn, voornamelijk door de jacht. De Grijsscheendoek werd voor het eerst geobserveerd in 1997. De apen vallen op
door hun oranje gezicht en witgrijze
baard.
(Bron: AVRO Dier en natuur)

Grijsscheendoek

Schapen in de wijngaard
Gedrogeerd onkruid wieden.
In Californië worden binnenkort

schapen ingezet in wijngaarden. Ze
moeten er onkruid wieden. Onderzoekers aan de universiteit van Californië gingen op zoek naar een
groene alternatief voor tractoren en
verdelgingsmiddelen. Ze kwamen
uit bij schapen.
Schapen zijn volgens de wetenschappers niet de slimste beesten,
maar ze zijn erg goed in wat ze
doen: eten. Probleem: ook van de
druiven zelf kunnen de beesten
blijkbaar niet afblijven. Daarvoor is
nu een oplossing gevonden. Door
de schapen te drogeren met lithiumchloride eten ze wel onkruid, maar
blijven ze van de chardonnays en
andere druiven, want als ze dat toch
doen, worden ze misselijk.
(Bron: Hln.be)

Ruiken onder water
De meeste landzoogdieren zijn bij
het zoeken naar voedsel aangewezen op hun reukvermogen. Zoogdieren in het water niet.: hun neus is
ontwikkeld om geur uit de lucht op
te vangen. Maar nieuwe studieresultaten wijzen uit dat de sterneusmol
en de waterspitsmuis onder water
ruiken: ze blazen een luchtbel uit
hun neus en ademen die weer in.
Intussen neemt de luchtbel geurstoffen uit het water op.
(Bron: Wetenschap in beeld)

Superpadoo
De champignon (Agarius Bisporus)
wordt als de belangrijkste paddestoel ter wereld gezien. Omdat hij
zo’n efficiënte opruimer is. Onderzoekers van de universiteit van
Warwich (GB) willen zo snel mogelijk uitzoeken hoe de champignon
in elkaar zit. Ze denken namelijk
dat zijn opruimende kwaliteiten
heel geschikt kunnen zijn voor het
produceren van biobrandstoffen en
bijvoorbeeld ook voor het verwijde-

ren van zware metalen in de bodem.
(Bron: Terra Daily)

Zalmen doen het weer prima
Vijftien jaar na ingrijpende maatregelen om de wilde zalm in tweeentwintig verzuurde Noorse rivieren
te redden, wemelt het er weer van
de vissen.
Er zwemmen volgens tellingen tien
keer zoveel zalmen als begin jaren
negentig van de vorige eeuw, meldde de Noorse krant Aftenposten
De maatregelen om de negatieve
gevolgen te verhelpen die zwavel
en stikstof in de lucht op het water
hadden, zijn "volledig succesvol"
gebleken, aldus de Noorse milieubescherming. Sportvissers verschalkten in 2005 in de betreffende
22 rivieren 22.000 zalmen tegen
slechts 2500 in 1991.
(Bron: NU.NL)

zalm

Verbod zeehondproducten uit
Canada
Vanaf september 2007 zijn de Nederlandse grenzen gesloten voor
zeehondenproducten van de commerciële Canadese zeehondenjacht.
Greenpeace en dierenwelzijns- organisaties zoals het IFAW juichen
het verbod op producten gemaakt
van zadelrobben en klapmutsen toe.
Dat Nederland zelf besluit de handel in deze producten te verbieden,
is een signaal aan de andere Europese landen. België heeft, als eerste
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Europese land, begin 2007 een verbod op alle zeehonden-producten
ingesteld. Uiteindelijk wil de Europese Unie een verbod dat voor de
hele EU geld.
(Bron: AVRO Dier en natuur)

Nuttig!
De indianen van de tropische regenwouden gebruiken al eeuwen het gif
van de pijlgifkikkertjes om ermee te
jagen met hun effectieve blaaspijpen. Medische onderzoekers hebben in 1998 uit het gif van een van
deze kikkersoorten, Epipedobates
tricolor, een zeer effectieve pijnstiller gewonnen die ruim tweehonderd
keer sterker is dan morfine! Met
dank aan de natuur.

Groentjes massaal naar de kust
Duizenden Nederlanders hebben de
afgelopen weken de kust opgezocht
en het lijkt alsof de groentjes dat
voorbeeld hebben gevolgd. Ze zijn
op Texel talrijk en hebben zelfs de
overstap gemaakt naar de vastelandsduinen. Het groentje is van
oudsher een vlinder van de overgangen van heide naar bos en komt
verspreid op de zandgronden in het
binnenland en op Terschelling voor.
Een jaar of 10 geleden verschenen
de eerste plotseling op Texel en
inmiddels heeft de soort zich daar
vast gevestigd. Dit voorjaar vliegt
het groentje op Texel uitstekend.
(Bron: De Vlinderstichting)

groentje

Hangjonge-

ren na twee

jaar boven
water
Na twee jaar onder water te hebben
geleefd van allerlei kleine waterdiertjes, komen de larven van de
smaragdlibel nu uit het water om
'uit te sluipen' tot libel. De jonge
dieren hangen nog bij elkaar in bosrandjes. De larve heeft twee tot
zelfs drie jaar onder water geleefd
van allerlei dierlijk voedsel. Daar is
hij gegroeid en regelmatig verveld.
Tenslotte is de volgroeide larve via
water- en oeverplanten het water
uitgekropen en heeft zich stevig aan
de plant vastgepakt. Het larvehuidje
barst open en de libel kruipt tevoorschijn. Dit noemen we het uitsluipen van een libel. Nadat ze zijn opgepompt en gedroogd gaan de libellen weg van het water om op beschutte plekken met veel insecten
(voedsel van de libel) geslachtsrijp
te worden. Pas na een week of twee
keren ze terug naar het water om
zich voort te planten.
(Bron: De Vlinderstichting)

smaragdlibel

Grutto op wereldreis
Wetenschappers in Nieuw-Zeeland
staan versteld van een grutto die
non-stop 11.500 kilometer heeft
gevlogen. De trekvogel kan worden
gevolgd omdat zij begin dit jaar van
onderzoekers een zendertje ingeplant heeft gekregen. Ze heet sindsdien 'E7'.
E7 vloog dit jaar van NieuwZeeland naar Alaska en terug. Op
terugtocht vloog de grutto 11.500
kilometer aan een stuk door en vestigde daarmee een trekvogelrecord,
meldde de New Zealand Herald
dinsdag. Het record dat E7 sloeg
was van haar eigen heenreis. Op die

tocht keek de grutto vijf weken
rond in een natuurgebied in China
na een ononderbroken vlucht van
10.000 kilometer vanuit Northland,
Nieuw-Zeeland.
Aangesterkt vloog E7 toen in mei
nog 7300 kilometer verder naar een
broedterrein in Alaska. In juli en
augustus genoot de trekvogel nog
zo veel mogelijk van NoordAmerika.
(Bron: ANP)

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

Frogamander
Onderzoekers van de Unversiteit
van Calgary hebben een dierlijk
fossiel van 290 miljoen jaar oud
ontdekt. De 'frogamander' is de
voorouder van moderne amfibieën
als de kikker en de salamander. De
vondst verschaft nieuwe informatie
over de herkomst van de dieren.
Over de evolutie van de amfibieën
tot de kikkers en salamanders die
we nu kennen bestaat nog veel onduidelijkheid. Hiaten in de wetenschappelijke kennis over de transformatie van de soorten heeft al
geleid tot veel discussie. De nieuwe
vondst zou hier een einde aan kunnen maken.
De frogamander is de tot op heden
ontbrekende schakel tussen de uitgestorven amfibieën en het begin
van de moderne soort. Dat zegt
Jason Anderson die het onderzoek
leidt.
(Bron: NU.NL)
voor u samengesteld door
Guus Degenaar
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