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Drie enthousiaste
lijsttrekkers voor
Water Natuurlijk in Brabant
Herfst

Water Natuurlijk maakt lijsttrekkers bekend
Foto: Loes Schaerlaeckens

W

ater Natuurlijk heeft voor alle drie de waterschappen in NoordBrabant een enthousiaste lijsttrekker in de startblokken staan. Zij
gaan de campagnes aanvoeren die Water Natuurlijk gaat voeren om zoveel
mogelijk stemmen te winnen bij de verkiezingen voor de besturen van de
waterschappen in november. De lijsttrekkers zijn: Paul van Poppel uit
Vught voor waterschap De Dommel, Ernest de Groot uit Uden voor waterschap Aa en Maas en Nol Verdaasdonk uit Breda voor waterschap Brabantse Delta.
Paul van Poppel (63) uit Vught is voormalig directeur van de Brabantse Milieufederatie. Hij vervult op dit moment bestuursfuncties bij maatschappelijke
organisaties, is onder andere vice-voorzitter van de Federatie Noord-Brabants
Monumentenoverleg, een organisatie die zich bezig houdt met het Brabants
cultureel erfgoed. T evens is hij lid van de nieuwe Provinciale Omgevingscommissie.

Natuuragenda
september
20, za 13.00
21, zo 8.30
27, za 9.00
27, za 19.30
28, zo 9.30
oktober
5, zo 9.30
12, zo 9.30
25, za 9.00
25, za 19.00
31, vr 20.00
21.00
november
2, zo 9.30
9, zo 9.30
14, vr 20.00
29, za 9.00
29, za 19.00
december
7, zo 9.30
12, vr 20.00
14, zo 9.30
27, za 9.00
27, za 18.30
januari
4, zo 9.30
9, vr 20.00
11, zo 9.30
18, zo 9.30
31, za 9.00

Wandelen vlinderwerkgroep
Excursie naar Tiengemeten
Werkdag natuur
Nachtvlinders kijken
Vissen op zondag
Wandelen Chaam
Wandelen Baarle
Werkdag natuur
Nachtvlinders kijken
Jaarvergadering ( niet-leden
welkom vanaf 21.00 uur)
Lezing door Charles Brosens
Wandelen Chaam
Wandelen Baarle
Lezing De P oolstreken
Werkdag natuur
Nachtvlinders kijken
Wandelen Chaam
Lezing door Jan Vermeulen
Wandelen Baarle
Werkdag natuur
Nachtvlinders kijken
Wandelen Chaam
Nieuwjaarsbijeenkomst met
traditioneel de Q uiz
Wandelen Baarle
Vissen op zondag
Werkdag natuur

Vissen op zondag, en Werkdag natuur vertrek vanaf het
Marktplein te Chaam.
Wandelen Baarle vertrek vanaf de Loswal te Baarle-Nassau

De drie lijsttrekkers v.l.n.r.: Nol Verdaasdonk, Paul van Poppel, Ernest de Groot

LET OP!! De jaarvergadering vindt plaats op
Vrijdag 31 oktober 2008. Dit in tegenstelling tot de vermelding in de vorige nieuwsbrief.
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Ernest de Groot (44) uit Uden is
voormalig wethouder van de gemeente Uden en nu dagelijks bestuurslid bij waterschap Aa en
Maas en tevens loco-dijkgraaf. Hij
is ook lid van de Raad van Advies
van het Consulentschap Natuur en
Milieu Educatie en van het bestuur
van Brabants Landschap. Hij is senior adviseur Ruimtelijke ordening,
Landschap en Stedenbouw bij een
adviesbureau.

Nol Verdaasdonk (56) uit Breda is
tien jaar lid geweest van het bestuur
van waterschap Brabantse Delta,
daarvoor Hoogheemraadschap van
West-Brabant. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de landinrichtingscommissie Ulvenhout/Galder,
waarvan hij sinds elf jaar vicevoorzitter is. Daarnaast vertegenwoordigt hij natuur en landschap in
de reconstructiecommissie De Baronie.
Bre de coalitie van organisaties
Water Natuurlijk is een politiek
onafhankelijke
groepering die
campagne gaat voeren om met
steun van natuur-, milieu-, watersport- en recreatieorganisaties zoveel mogelijk zetels binnen te halen
bij de waterschapsverkiezingen.
Landelijk staat er een brede coalitie
van organisaties achter Water Natuurlijk. Tot de organisaties die Water Natuurlijk in Noord-Brabant
steunen behoren de Brabantse Milieufederatie,
Natuurmonumenten,
Brabants Landschap, Brabants Partikulier Grondbezit, IVN Consulentschap, Federatie Sportvisserij
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Zuid-Nederland, Brabantse afdeling
van Onderwatersport- en Kanobond, Brabants Heem en een groot
aantal lokale organisaties.
Water Natuurlijk gaat niet alleen
voor gezond, veilig, schoon en betaalbaar water, maar ook voor natuurlijk en recreatief water voor de
burger. Water Natuurlijk in Brabant
wil bijvoorbeeld de beroemde Brabantse beken weer zichtbaar maken
in het landschap. De burger moet
weer stekelbaarsjes kunnen vangen,
kunnen zwemmen etc. kortom meer
kunnen genieten van het water.
Landbouw en industrie en burger
stemmen mee
Water Natuurlijk is ontstaan om
naast de belangen van landbouw en
industrie, ook de burger meer stem
te geven in het bestuur van het waterschap. Natuurlijk en recreatief
water is namelijk ook van belang
als woon-, werk- en leefomgeving
voor de burger. De afgelopen jaren
zijn de natuur- en milieuorganisaties erin geslaagd groene bestuurders verkozen te krijgen in de waterschapsbesturen. Op die weg wil
Water Natuurlijk voort, nu óók met
steun van watersport- en recreatieorganisaties en organisaties die opkomen voor bos, natuur, landschap
en cultuurhistorie.
Meer informatie over Water Natuurlijk: www. waternatuurlijk.nl

Patrick
van Schaik
verlaat de
gemeente
Alphen-Chaam

Z

oals u misschien weet kom ik
dagelijks vanuit Helmond
naar Alphen om mijn werk te
doen. Dit doe ik overigens met heel
véél plezier. Ik heb nu echter nagenoeg dezelfde functie gevonden, op
een veel kortere afstand van mijn
woonplaats. Daardoor kan ik me
nóg beter inzetten voor groen, natuur en landschap. Op dit moment
is nog niet bekend wie mij binnen
de gemeente gaat opvolgen. Ik vertrek per 1 september 2008.

Meer informatie over dit persbericht kunt u krijgen bij Plonie van
Campen, Brabantse Milieufederatie,
tel. 013 58 09 811 of
mobiel 06 12 614 608
en bij de drie lijsttrekkers:
Paul van Poppel,
mobiel 06 22 478 491
Ernest de Groot,
mobiel 06 51 765 704
Nol Verdaasdonk,
mobiel 06 30 263 670

Ik kan het me nog herinneren als de
dag van gisteren. Het is natuurlijk
nog niet zo gek lang geleden dat ik
als nieuwe groenman bij de gemeente Alphen-Chaam aan het
werk mocht.
Wat geweldig om in zo’n groene
gemeente samen met zo’n actieve,
gemotiveerde natuurvereniging met
enorm veel kennis van deze gemeente te mogen samenwerken.
De eerste kennismaking met de natuurvereniging was de quiz en ledenavond op 11 januari 2008. Eenmaal bij café Bellevue binnen werd
ik warm verwelkomd door de aanwezigen. Na het zoeken van een
zitplaats bleek ik tot meloen gepromoveerd te zijn. Een gezellige, en
voor mij leerzame, quiz leverde ook
nog eens de eerste prijs op. Wat een
binnenkomer.
Maar naast deze gezelligheid is natuurlijk ook aan natuur en landschap gewerkt.

Tilburg, 26 augustus 2008
Persbericht
Brabantse Milieufederatie

Landschapsontwikkelingsplan:
In mei j.l. het landschapsontwikkelingsplan vastgesteld door de ge-
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meenteraad. Dit is een landschapsvisie met daarbij een uitvoeringsprogramma. In het plan gaat het
daarbij niet alleen om een inventarisatie en beschrijving van het landschap, maar vooral ook om projecten te genereren die bestaande
waarden behouden en, waarmee bij
nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, rekening wordt gehouden met de natuur- en landschappelijke waarden. In het plan wordt
ook apart aandacht besteed aan de
beleving van de dorpen en dorpsranden vanuit het buitengebied.
In het landschapsontwikkelingsplan
zijn 10 maatregelen / projecten opgenomen. Van deze 10 gaat de gemeente er in eerste instantie 4 opstarten, namelijk:
1. aanleg erfbeplantingen
2. aanleg van recreatieve paden, routes (ommetjes) en
knopen
3. aanleg van ecologische verbindingszones
4. uitvoering beekherstel en
waterberging
De laatste twee projecten zijn al,
samen met het waterschap Brabantse Delta, opgepakt. Dat de gemeente hiermee al bezig is komt doordat
de provincie voor de huidige bestuursperiode de aanleg van ecologische verbindingszones voor 100%
subsidieert. De gemeente is dan ook
eerst aan het onderzoeken welke
verplichtingen en mogelijkheden er
zijn. De overige projecten worden
in 2009 opgestart.

wulp

Foto: Vogelbescherming
Nederland

Chaamse beek

Vogelkijksche rm op de Bleeke
Heide :
Even leek het plaatsen weer vertraging op te lopen. Er was bezwaar
gemaakt tegen de parkeervoorziening. Men vond deze voorziening
veel te groot en was bang dat de
vogels hierdoor te veel verstoord
zouden worden. Het bezwaar is inmiddels behandeld en het advies
pakt voor de verdere werkzaamheden positief uit. Het scherm en de
parkeervoorziening (in puinverharding) zijn in augustus gerealiseerd.
In het najaar zal dan nog het doornstruweel worden aangeplant (zie
ook nieuwsbrief van maart j.l.).
Be rmbehee r:
Als algemeen principe voor het botanische en het insectenvriendelijke
bermbeheer geldt: maaien en afvoeren. De bermen die ecologisch beheerd worden, ongeveer 7 ha, worden eenmaal per jaar in augustus
gemaaid. Door het maaisel af te
voeren wordt de bodem voedselarmer gemaakt en zal er op termijn
een soortenrijkere vegetatie gaan
ontstaan. Naast het Bels Lijntje,
worden de volgende bermen weer
ecologisch beheerd; de Wildert-

Foto: Patrick van Schaik

straat, Kloosterstraat en Zuurstraat
in Chaam, de Heistraat in Strijbeek
en in Alphen de Baarlesewe g, Boerenbaan en Oude Gilzerbaan.
Tot slot:
Ik heb met heel veel plezier in deze
groene gemeente gewerkt en wens
de natuurvereniging en alle inwoners van de gemeente het allerbeste
voor de toekomst en natuurlijk een
duurzaam, groen, soortenrijk en
fraai landschap toe.
Patrick van Schaik

Het bestuur en de redactie
van Natuurvereniging
Mark en Leij wensen Patrick
nog vele groene successen toe
in zijn nieuw baan.
Wij rekenen hierbij op een
frisse, natuurlijke impuls voor
de regio Helmond.
Patrick, dank voor je inbreng,
hou het groen en we hopen dat
je nog regelmatig met plezier
terugblikt op je tijd bij de
gemeente Alphen-Chaam
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Lezing:

De poolstreken
In november neemt Wim van
Pass el,

landschapsf otograaf ,

dichter en schrijver, ons mee op
een unieke reis naar de arctische
gebieden van onze Aarde.

Het is niet uitgesloten dat deze
bijzondere

gebieden door

maatveranderingen

op

kli-

korte

termijn dramatisch gaan veranderen.

Daarom nam Wim zo’n vijftien
jaar geleden zijn grootbeeldca-

mera ter hand om de woeste
schoonheid van deze laatste on-

gerepte wildernis vast te leggen.
En om er steeds weer terug te keren.

Vrijdag 14 november 2008
Aanvang 20:00 uur
Café Bellevue

Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam
Gratis toegang,
ook voor niet-leden
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Lezing:

een avontuurlijke

reis naar Colombia
Op vrijdag 12 december zal Jan

Vermeulen een lezing geven over
zijn avontuurlijke reis in november 2007 naar Colombia.

Tijdens deze reis werden de Sierra
Nevada de Santa Marta, de Caribische kust, het Andesgebergte
en enkele regenwoudgebieden bezocht.
Op pagina 26 van deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreid verslag van deze reis.
Vrijdag 12 december 2008
Aanvang 20.00 uur
Café Bellevue

Dorpstraat 27, 4861 AA Chaam
De toegang is gratis en ook
niet-leden zijn van harte welkom
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Boswachterij Ulvenhout-Chaam als
begeleid natuurlijke Eenheid…!!

T

ussen de weg van Gilze naar
Chaam en het dorp Alphen
ligt de 1500 ha grote boswachterij
Ulvenhout-Chaam. Het zijn de
jongste bossen van Staatsbosbeheer in de Baronie, samen met
Strijbeek en Dorst. Ze dateren van
het begin van de vorige eeuw en
zijn met name aangelegd om de
woeste grond ten nutte te maken
voor exploitabel bos.
Het oudste deel van de boswachterij, van voor 1840, ligt rondom de
huidige camping Buitenlust en
wordt begrensd door de Chaamse
weg, de Oude Maastrichtse Baan en
de gemeentegrens van Alphen-Riel.
De rest bestond toentertijd nog uit
natte heide met verschillende vennen zoals het Rondven, Ossengoor,
Zwartgoor, Meiven en het Wolfsgat. De te bebossen gronden werden
flink ontwaterd door een dicht stelsel van rabatgreppels, die via treksloten afwaterden op de bestaande

retentiebekken nabij het Ossengoor

beken. Er werd gekozen voor grove
den, Amerikaanse eik, zomereik en
berk op de hogere delen en fijnspar
of douglasspar op de wat lagere
delen. Daar waar het echt te nat
was, meestel voormalige vennen,
ontstonden extensief beheerde graslandjes. Het Witgoor was ook toen
al tot landbouwgrond ontgonnen. In
1916 is ook de rest van de boswachterij een feit, inclusief het stuifzandgebied van de Alphense Bergen. De
hei rondom het Wolfsgat stond aangeduid als ‘in aanleg voor bebossching’. Het Ossengoor, de Keilaagte en ook de Groote Chaamse
Weide zijn ontgonnen als landbouwgebie d.
Na deze beknopte uitstap naar het
verleden richt dit verhaal zich nu
meer op de toekomst. Een aantal
jaren geleden is in opdracht van het
ministerie van LNV een landelijke
natuurdoelenkaart opgesteld. Deze
kaart is zoveel mogelijk een aggre-

Foto: Wim Dumont

gatie van de provinciale natuurdoeltypenkaarten, zoals opgenomen in
het natuurgebiedsplan. In feite is
het de inkleuring van de EHS met
verschillende streef doelen. Die
streefdoelen zijn bepaald op basis
van potenties van een gebied. De
boswachterij Chaam heeft als natuurdoel meegekregen: ‘be geleid
natuurlijke eenheid’. Voor Staatsbosbeheer regio Zuid zijn er over
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 18 gebieden met dit natuurdoel. Naast de boswachterij Chaam
geldt dit bijvoorbeeld ook voor de
Kop van Schouwen, de Biesbosch,
de Maashorst en de Meinweg.
Be geleid natuurlijke eenheid, een
ge vleugelde te rm, maar waar gaat
he t eigenlijk ove r?
Beleidsmatig worden de volgende
definities gehanteerd:
“Een begeleid natuurlijke eenheid is een aaneengesloten
natuur- en bosgebied met een
oppervlakte van ten minste
500 hectares, waarin grootschalige landschapsvormende
processen – zowel fysische als
biologische – met ondersteuning van een beperkt aantal
beheersmaatregelen door terreinbeheerders zorgen voor
variaties in het landschap”.
In de praktijk zijn de meeste terreinen veel groter dan de ondergrens
van 500 ha en beslaan niet zelden
vele duizenden hectares. Belangrijker is dat de gebieden complete
landschapse cologische sy stemen
zijn of omvatten. Abiotische factoren moeten grotendeels op orde zijn
voordat het beheer bijna geheel aan
natuurlijke processen kan worden
overgelaten.
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In delen van gebieden kan een afwijkend beheer gewenst c.q. noodzakelijk zijn. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: aanwezigheid van
bijzondere natuurwaarden, landschappelijke en cultuurhistorische
bijzondere elementen en patronen,
recreatieve waarden. Als voorbeeld
kan worden genoemd: in de Biesbosch wordt plaatselijk de griendcultuur om cultuurhistorische redenen gehandhaafd. Belangrijk is dat
terreindelen met een afwijkend beheer het functioneren van het landschapsecologische systeem niet in
de weg staan, zodat het systeem met
zijn totale dynamiek goed kan functioneren. Natuurlijke processen
moeten zoveel mogelijk ongehinderd plaatsvinden. Naast schaal is
ook de vorm van het gebied van
belang. Planten- en diersoorten
moeten ongestoord kunnen uitwisselen (D. Bal, 2005).
Wanneer we nu deze definitie loslaten op de boswachterij Ulvenhout-Chaam, en wat houdt dat
dan concreet in?
Het sterke punt van de boswachterij
is de omvang. Aspecten die de natuurwaarden van de boswachterij
negatief beïnvloeden zijn bijvoorbeeld de over het algemeen lage
natuurlijkheidgraad van het productiebos, weinig diversiteit in opbouw
en soortensamenstelling, geen samenhang van geïsoleerde natuurterreinen en graslandenclaves, weinig
inwendige ecologische infrastructuur en de aanwezigheid van grotendeels jong, niet ontwikkeld bos.
De meerwaarde zit vooral in de mogelijkheid om verandering te brengen in de lage natuurlijkheidgraad
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van de boswachterij en samenhang
te brengen tussen de verschillende
open plekken in het gebied. Verder
kan de interne waterhuishouding
nog verder aangepakt worden. Hierbij is het uitgangspunt dat de boswachterij weer gaan functioneren
als het inzijggebied (waar regenwater alleen in de bodem zakt en niet
versneld wordt afgevoerd) dat het
vroeger was. Hierdoor zullen de
van oorsprong natte plekken in het
bos, de goren en vennen, weer een
veel natter karakter krijgen en hersteld worden. Verder kan een groot
deel van het intensieve beheerswegennet gesaneerd worden, wat de
ecologische samenhang ten goede
komt. Het principe van ‘woeste grond’ zou voor een deel van het bos
daarbij als streefbeeld kunnen dienen en er wordt gewerkt naar een
natuurlijker bosbeeld voor de rest
van de boswachterij.

...Uiteindelijk ontstaat er een
uitgestrekt bosgebied, met
een hoge mate van natuurlijkheid, open plekken,
vennen en heide...
Uiteindelijk ontstaat er een uitgestrekt bosgebied met een hoge mate
van natuurlijkheid, open plekken,
vennen en heide.
Op dit moment wordt er door
Staatsbosbeheer een verdere uitwerking gemaakt van dit plan en de
weg naar een meer natuurlijk functionerend systeem is nog lang. Hoewel de term boswachterij straks
niet meer van toepassing is, blijft
het middelste deel nog wel even….
Op diverse plekken is het waterpeil
opgezet. Sommige delen van de
voormalige productiebossen hebben
daardoor een veel nattere standplaats gekregen en sterven langzaam af.
Staatsbosbeheer
Beheerseenheid Langstraat/Chaam

Lezing:
vernieuwd
vogelrevalidatie
centrum
Zundert

O

p vrijdag 31 oktober, na de jaarvergadering, komt Charles Brosens ons bijpraten over het vernieuwde vogelrevalidatiecentrum in Zundert.
Een uit de hand lopende hobby leidde
in 1980 tot de oprichting van het Vogelrevalidatiecentrum Zundert. Het
richt zich op de eerste plaats op de opvang en verzorging van vogels, maar
ook andere dieren zoals bijvoorbeeld
egels, eekhoorns, en schildpadden worden er opgevangen. Vergiftigde vogels,
gewonde dieren, moederloze kuikens,
ze kunnen allemaal terecht in Zundert.
Dat geldt ook voor vogels die door de
autoriteiten in beslag zijn genomen.
Sinds de oprichting heeft het centrum
een grote ontwikkeling doorgemaakt,
uitmondend in de recente opening van
een prachtig nieuw gebouw waarin
allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Wie vogelrevalidatiecentrum zegt,
zegt Charles Brosens. Hij is dan ook de
aangewezen persoon om die doorgemaakte ontwikkeling, alles wat daar bij
kwam kijken en vooral de uiteindelijke
resultaten aan ons te presenteren. En
Charles zou Charles niet zijn als hij
nog geen ideeën had over wat er verder
nog gerealiseerd zou moeten worden.
Als de tijd het toelaat wil hij misschien
al een tipje van de sluier optillen?
Lezing:
Vrijdag 31 oktober 2008
Aanvang 21.00 uur
Café Bellevue
Dorpsstraat 27 Chaam
De toegang is gratis
Ook niet-leden zijn van harte welkom
(na afloop van de ledenvergadering)
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Natuurmonumenten West-Brabant

N

atuurmonumenten is een
landelijke vereniging die
zich inzet voor behoud en bescherming van natuur, landschap en
cultuurhistorie in Nederland. In
West-Brabant beheert Natuurmonumenten fraaie natuurgebieden
en landgoederen, vaak in samenwerking met lokale verenigingen,
ondernemers, particulieren en vrijwilligers. Natuur en cultuur dichtbij huis: onder andere Chaamse
Beken, landgoederen Oosterheide,
Oude Buisse Heide, Wallsteijn en
Groote Meer, Rucphense Bossen,
Lange Maten en Noordpolder van
Ossendrecht. Er is veel moois te
zien, in ieder jaargetijde.
Natuure xpe dities
Op zondag 13 en woensdag 23 juli
hebben boswachters speciaal voor
de kinderen (en ouders!) zogenaamde natuurexpedities georganiseerd.
In natuurgebied Het Broek in
Chaam is de spannende onderwaterwereld met schepnetjes, zoekkaarten en loeppotjes in beeld gebracht.
Met een onverwacht hoge deelname
zijn deze kinderexcursies een groot
succes. Door het enthousiasme van
de kinderen doen (groot)ouders
vaak net zo actief mee. Een lekkere
middag buiten, veel ontdekken en
leuk om later in het seizoen nog
eens terug te keren. Ga ook mee

natuurexpeditie

met de boswachter en kijk op
www.natuurmonumenten.nl voor de
volgende natuurexpedities.
Speciaal voor de jeugd is er WILDzoekers. Een club met activiteiten
in de natuur, mee doen met landelijke jeugdacties (vogeltellingen, natuurdag, quizzen enzovoort) en veel
contact met leeftijdgenoten via een
eigen website. Vraag een gratis
proefnummer van het maandblad
aan op www. wildzoekers.nl (en ook
voor leuke natuurgames!).
Natuurwe rkdag 2008 (2009 in
Chaam eo)
De eerste zaterdag in november is
traditiegetrouw de landelijke Natuurwerkdag. Voor Natuurmonumenten West-Brabant is op 1 november deze keer het mooie landgoed Wallsteijn bij Zundert de
werklocatie. Een unieke plek met
veel geschiedenis. Op de kleine heideterreintjes worden de geplagde
plekken nagelopen op opslag van
bomen en struiken. Een schitterende
omgeving en tijdens het werk vertellen de boswachters u graag van
alles over dit natuurgebied. Via
www.natuurwerkdag.nl kunt u zich
opgeven voor de locatie op landgoed Wallsteijn. Of bel met 09007770900. Voor gereedschappen,
handschoenen en deskundige begeleiding wordt gezorgd. Ook
aan koffie/thee en wat lekkers is gedacht.
Na de werkdag 2007 op
landgoed Groote Meer en
landgoed Wallsteijn in
2008 is in 2009 de omgeving van Chaam weer aan
de beurt. Het is maar dat u
dat alvast weet! Voor de
echte agendatijgers: zaterdag 7 november 2009.
Visie onde rzoek buitengebie d Chaamse Beken
Stagiair Gijs Spruijt heeft

zijn opdracht afgerond. Met een
respons van bijna 50 % op zijn enquêtes kan worden geconcludeerd
dat het onderwerp leeft. In grote
lijnen kunnen inwoners en organisaties zich vinden in de visie van
Natuurmonumenten op het buitengebied rondom Chaam. Opvallende
conclusie is onder andere dat de
opkomende intensieve teelten niet
als storend worden ervaren, uitgezonderd de visies van de natuurorganisaties. Hier ligt een taak om
door informatieoverdracht duidelijk
te maken waar deze teelten vanuit
natuur, water en landschap absoluut
ongewenst zijn en waarom. Hetzelfde geldt voor uitleg over de noodzaak van aangelijnde honden in natuurgebieden. Een andere conclusie
is dat aan AT B-routes geen behoefte is. Verder zijn er aandachtspunten voor overleg met organisaties
als gemeente en waterschap en ondernemers. Onderwerpen als landgoedontwikkeling, meanderen van
beken, recreatieve samenwerking,
landschap sontwikke lin gsplan en
verbeteren entrees van natuurgebieden worden zeker opgepakt.
Met de resultaten van het onderzoek
is Natuurmonumenten in staat om
verder te werken aan de natuur
rondom Chaam. Natuurmonumenten zoekt daarbij nadrukkelijk de
samenwerking met partijen om zo
natuur en landschap en de beleving
hiervan te beschermen en uit te
breiden.
Nieuwe uitkijk
Beheerteammedewerker Piet Otjens
is voor de mensen in het buitengebied geen onbekende. Veel terreinwerk wordt door hem gedaan. Bovendien is hij door het vele buitenwerk een aanspreekpunt voor bezoekers, pachters en aannemers.
Van de wens voor een uitkijkpunt
in natuurgebied Het Broek was Piet
op de hoogte. Met hout uit de eigen
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Van de
scheidend
voorzitter

H

et is al weer heel wat edities
geleden dat ik voor het eerst
een stukje “van de voorzitter” schreef.
Soms ging dat vanzelf maar vaak vond
ik het moeilijk om een stukje te schrijven. Uiteraard wist ik van mijzelf dat
ik geen schrijver was, maar dat het
schrijven van een relatief korte column zo moeilijk zou zijn, had ik zeker
niet verwacht.

bossen rondom Zundert heeft hij
een uitkijk gemaakt zodat bezoekers kunnen uitkijken op het
dal van de Heikantsche Beek en
Laagheiveltse Beek. In de winterperiode worden met takken
van knotwilgen de randen afgeschermd zodat men de vogels
ongezien kan begluren. De uitkijk ligt aan het Laarzenpad en
het wandelknooppuntensysteem.
Een uitzicht zonder horizonvervuiling blijft uniek.
Natuurmonumenten zet zich in voor
de natuur in Nederland, ook bij u in
de buurt.
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
voor informatie over de natuur, mogelijkheden om de natuur in te gaan
(routes en excursies) en om Natuurmonumenten te steunen. Word lid
en/of help mee!
Frans van Zijderveld
Natuurmonumenten West-Brabant

Uitkijk in Het Broek

De Nieuwsbrieven
in 2008
► 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
Nieuwsbrief Nr 50
verschijnt omstreeks 13 juni
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 15 mei
genoemde data onder voorbehoud

Ik wilde in mijn column niet aan
politiek doen en de column ook niet
gebruiken om mensen of organisaties in een kwaad daglicht te stellen. Deze editie hoef ik gelukkig
niet te zoeken naar een onderwerp.
Het is immers mijn laatste bijdrage
aan onze prachtige nieuwsbrief als
voorzitter van Mark en Leij. Zes
jaar geleden ben ik begonnen als
interim-voorzitter en dat zou ik
voor maximaal een half jaar doen.
Toen we gedurende die zes maanden geen nieuwe voorzitter konden
vinden, heb ik het jaar volgemaakt
als interim-voorzitter. Daarna ben
ik nog drie keer herkozen als voorzitter. Ik heb dat graag gedaan maar
ik vind dat nu de tijd is gekomen
om het stokje over te dragen. De
komende jaarvergadering zal het
bestuur een nieuwe voorzitter voordragen. Een voorzitter die de steun
geniet van het voltallige bestuur en
in wie wij het volste vertrouwen
hebben. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om alvast
iedereen die mij in de afgelopen zes
jaar heeft gesteund, op welke manier dan ook, te bedanken. Uiteraard zal ik dat tijdens de jaarvergadering iets uitgebreider doen.
Bedankt en tot ziens op de jaarvergadering.
Will Woestenberg
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Terugblik: Rondje Baarle

atuurvereniging Mark en
Leij heeft weer vele leden en
gasten een fijne zondag bezorgd
met de jaarlijkse fietstocht. Dit jaar
genoemd het “Rondje Baarle”.
Ruim 60 deelnemers hebben onder
ideale weersomstandigheden kunnen genieten van de mooie eigen
streek.
Al goed op tijd zijn de eerste fietsers gearriveerd bij het startpunt en
“ clubhuis” Bellevue in Chaam,
waarna de eerste twintig vroege
vogels vrijgelaten werden onder
leiding van voorzitter Will Woestenberg. Deze toevallig uit erg veel
vrouwen bestaande groep (of leek
dat maar zo T rees?) is nog wel onder frisse omstandigheden vertrokken. De vogels aan de Kerkdreef
zongen ons ter uitgeleide volop toe.
Dit gaf aan de echte vogelaars onder de fietsers de kans om hun kennis met de anderen te delen. Via de
Chaamse Bossen, over een fietspad
dat wel enig groot onderhoud kan
gebruiken, belandden we op Altena
in Gilze. In het bos kon je erg goed
het veranderende bosbeleid van
Staatsbosbeheer aanschouwen. Veel
afwisselend loofhout met open

9.30 uur vertrek eerste groep o.l.v. Will Woestenberg

plekken waar het gemakkelijk kan
gebeuren dat je oog in oog staat met
een ree.
In de Gilze Heide (Hoezo “ Rondje
Baarle”??) kon Jan Vermeulen in de
tweede groep, nadat hij aanvankelijk enige scepsis had laten blijken,
constateren dat er toch nogal wat
veldleeuweriken in dit overwegend
agrarisch gebied van zich lieten
horen. De eerste etappe werd, nadat

we waarschijnlijk alle villa’s van
Het Zand hadden gezien, afgesloten
bij het mooie nieuwe onderkomen
van de bijenhouders in Alphen.
Hier werd ons niet alleen koffie,
thee en een krentenbol gepresenteerd; ook de deskundige uitleg van

...ook de deskundige uitleg van
twee enthousiaste leden ging
erin als koek...
twee enthousiaste leden ging erin
als koek. We weten nu dat ook in de
bijenhouderei de natuur niet zonder
ingrijpen en bijsturen kan voortbestaan. We weten nu dat er ook een
fokprogramma voor bijen bestaat.
Heel interessant!

gastvrije ontvangst en deskundige uitleg in de nieuwe bijenhal

De doortocht door Alphen verliep
verder vlot (dankzij de rondweg!?)
waarna het buitengebied van Baarle
in zicht kwam. Mooie akkers met
aardappelen, suikerbieten en hard
groeiende maïs konden de meeste
fietsers nog wel herkennen, maar de
verschillende graansoorten leverden
meer problemen op. Gelukkig waren in elke groep nog wel enkele
“ deskundigen” met boerenachter-
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grond die de rest weer op het goede
spoor konden brengen. Groep twee
trof het, want die kreeg volop uitleg
over de ruilverkaveling die volgend
jaar hier uitgevoerd zal gaan worden. Groepsleider Wim Cornelissen
had met deze groep gemakkelijke
volgelingen. Vervolgens werd het
gebied waar de rondweg rond Baarle aangelegd zal worden doorkruist.
Natuurlijk ook een mooi gespreksonderwerp.
Via het Bels Lijntje ging het uiteindelijk richting Gorpeind. Vele deelnemers spraken herhaaldelijk hun
bewondering uit over de prachtige
afwisselen de omgevin g. Mooie
doorkijken, veel natuur afgewisseld
met gezonde akkers met mooie gewassen. Aan de “ Rooie Weg” werden we gastvrij opgevangen in de
loods van Jan Bruurs waar de lunch
op ons stond te wachten. Naast de
gebruikelijke broodjes ham/kaas
kregen we allemaal een stevige
worst aangeboden. Na het nuttigen
hiervan en het bekijken van het grote machinepark van Jan ging het via
de Frans Baan naar het noorden.
Een rondlopen de nogal grote
mastappel zorgde voor enige consternatie in groep twee maar na enige EHBO verzorging kon de tocht

bij Jan Bruurs werd de lunch gebruikt

weer worden voortgezet om vervolgens opnieuw via het eigenlijk te
drukke “ Bels Lijntje” weer richting
Alphen te fietsen. Na het passeren
van de mooie boerderijen op
Kwaalburg werd voor de middagpauze halt gehouden in het bosgebied dat luistert naar de mooie
naam “ Generaal”.
Lekkere cake en frisdrank lieten
zich ook hier goed smaken. De aankomst van groep drie onder leiding
van Guus Degenaar gaf ook hier het
signaal om als voorgaande groep te
vertrekken.

de laatste pauze in het bosgebied “Generaal”

De tocht voerde verder langs de
ruilverkavelingboerderijen aan de
Flaasdijk richting Wildertstraat om
uiteindelijk op het terras van Victor
te belanden. Het mogelijk verloren
vocht kon hier naar hartenlust worden aangevuld op zijn gezellige
terras. Alle deelnemers zagen onder
het genot van fris, wijn of bier terug
op een weer zeer geslaagde fietstocht van onze mooie natuurvereniging Mark en Leij. Een welgemeend bedankt voor allen die hebben meegeholpen met de organisatie. Maar zonder iemand tekort te
willen doen, willen wij toch onze
bijzondere dank brengen aan Marianne en Wim Dumont, die niet alleen de tocht hebben uitgezet, maar
verantwoordelijk waren voor de
gehele organisatie inclusief de
sponsoring. Dankzij deze sponsors,
T uincentrum 't Houtgoor; Autobedrijf Havermans+Donkers; Luxe
Bakkerij Nagelkerke; Meubel B.V.
Avanti; Makelaardij JFM Broeders; Aarts Beeld & Geluid; Govers
T immerwerken en Super de Boer
Chaam, is het mogelijk deze tocht
gratis aan te bieden aan haar leden.
Volgend jaar zijn we er weer bij!
Guust van der Steen
Foto’s: Fred Froger
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Een vergeten ven

V

ele mensen bezoeken tegenwoordig de Strijbeekse Heide, waarbij vooral in de omgeving
van het Langven en het Rondven
wordt gewandeld. In de Strijbeekse
Heide ligt echter nog een natuurlandschappelijk waardevol ven,
name lijk he t Z warte Goo r*
(Zwartven). Dit ven wordt echter
door het merendeel van de dagjesmensen nauwelijks bezocht. Alleen
tijdens de wintermaanden wordt
het ven wel eens bezocht om erop
te schaatsen. Maar wanneer vriest
het vandaag de dag nog?

toegankelijk natuurgebied zijn geweest met echt woeste en moerassige grond.
Pas in de periode 1920-1940 sloeg
"de vooruitgang" meedogenloos toe
en werd het gebied ontgonnen. Het
werd ontwaterd en geëgaliseerd ten
behoeve van de landbouw. Van de
600 ha natuur bleef slechts 200 ha
gespaard. Dankzij de bijzondere
plantengroei en omdat het onvruchtbare grond was, werden de
drie grote vennen met het tussenliggende terrein in 1932 als natuurreservaat aangewezen.

Strijbeekse heide
De drie hierboven genoemde vennen zijn typisch Brabantse vennen,
omringd door heide en buntgras.
Het zijn restanten van het oorspronkelijke heidelandschap, dat nu voor
een groot deel in cultuur is gebracht. Het is maar moeilijk voor te
stellen dat de Strijbeekse Heide een
eeuw gele den één grote paarse vlakte was, met veel vennetjes, poelen
en drassige plekken. De grondwaterstand was veel hoger dan nu. Het
moet een schitterend, maar moeilijk

Zwartven
Dit voorjaar maakte ik sinds lange
tijd weer eens een wandeling langs
het Zwartven, zoals het ven al sinds
mensenheugenis genoemd wordt in
mijn geboortedorp Chaam.
De rimpelloze watervlakte van het
ven, omgeven door grove dennen,
heide en opgroeiend buntgras, bood
ornithologisch gezien zoals zo vaak
de laatste jaren, wederom een troosteloze aanblik. Slechts enkele wilde
eenden en een verdwaalde meerkoet
kon ik ontdekken en zelfs de huis-

Zwartven

Foto: Jan Vermeulen

en boerenzwaluwen waren in geen
velden of wegen te bekennen. Terwijl ik met een sombere blik in
mijn ogen langs het ven liep, dwaalden mijn gedachten zoals zo vaak
tegenwoordig, weer af naar lang
vervlogen tijden. Het schijnt dat als
je wat ouder wordt, je dit soort neigingen moeilijk kunt weerstaan.
Je ugdhe rinne ringen
In mijn jeugdjaren brachten mijn
vrienden en ik vele uren door langs
het Zwartven. In de zomermaanden
doken we een enkele keer in het
ondiepe water, hoewel we toentertijd meestal naar het Putven gingen
om te zwemmen. In de winter
schaatsten we op het gladde ijs. Regelmatig vervloekten we dan de
ganzen als we weer eens onderuit
gingen als gevolg van die fraaie
mesthoopjes die ze op het ijs deponeerden, trouw elke nacht weer.
Al vroeg zat het vogels kijken bij
Johan mijn buurjongen en mij in het
bloed. In het begin van de jaren zestig broedden er nog zwarte sterns
op het Zwartven. Het was een schitterend gezicht om deze gracieuze
kleine moerassterns met hun opvallend zwartgrijs broedkleed laag
over het water te zien scheren op
zoek naar voedsel. We konden natuurlijk de neiging niet weerstaan
om de nesten op te zoeken. We
waadden dan naar de buntbosjes die
her en der in het ven groeiden.
Bovenop deze bosjes lagen rottende
plantenresten waarop de zwarte
sterns broedden. Hun eieren leken
op kleine kievitseieren en om een of
andere onduidelijke reden konden
we de verleiding weerstaan om een
ei mee te nemen voor onze eierenverzameling. Kennelijk voelden we
intuïtief aan dat dit toch wel zeldzame vogels waren. In 1970 waren de
zwarte sterns verdwenen, een enorme leegte achterlatend. In die jaren
zagen we ook nogal eens oeverzwa-
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Poelsnip

luwen boven het ven vliegen op
zoek naar voedsel. Deze vogels waren afkomstig van een nabij gelegen
zandafgraving aan de Heistraat.
Ook deze broedkolonie verdween
met het afgraven van het resterende
zand.
Jaren 1975 - 1990
Na mijn woelige studentenjaren in
het midden van de jaren 70 bezocht
ik met mijn Chaamse vogelvrienden
regelmatig het Zwartven. Vooral als
het water in het ven laag stond en
de modderige oevers bloot kwamen
te liggen, foerageerden er regelmatig vele soorten steltlopers, zoals
groenpootruiter, witgatje, bosruiter,
kemphaan, oeverloper, tureluur,
zwarte ruiter en wulp.
Wintertaling en wilde eend waren
broedvogel in het ven en van de
andere grondeleenden zagen we
slobeend, pijlstaart en zomertaling
het meest en soms ook krakeend en
smient. De kuifeend en tafeleend
waren de duikeenden die we in het
voorjaar en in de zomer regelmatig
zagen. Een heel enkele keer zagen
we ook wel eens een brilduiker.
De meest talrijke steltloper in het
voorjaar was ongetwijfeld de regen-
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Foto: Jack Folkers / www.dwaalgast.nl

wulp.
Gedurende meerdere jaren bedroeg
het aantal regenwulpen dat dagelijks het Zwartven als slaapplaats
gebruikte meer dan 1500 exemplaren en het Zwartven was in die jaren vermoedelijk de grootste slaapplaats van de soort in de Benelux.
De meest talrijke steltloper in het
najaar was de watersnip, die vanaf
begin augustus tot in december in
maximale aantallen van bijna 450

grauwe franjepoot

exemplaren aanwezig was.
Ook zeldzame steltlopers deden wel
eens het ven aan en regelmatig
stootten we bokjes op. Hoogtepunten waren echter de zeer zeldzame
poelsnip die we op 15 augustus
1981 ontdekten en de grauwe franjepoot die van 6 – 9 september 1986
op het ven verbleef.
Van alle vogels was voor de toendrarietganzen wellicht het Zwartven
het meest belangrijk. De aantallen
steltlopers en eenden waren natuurlijk bij lange na niet zo spectaculair
als tegenwoordig op de Bleeke Heide.
Het Zwartven en het Rondven fungeerden jaren als rust- en slaapplaats van de op de nabij gelegen
Bleeke Heide foeragerende toendrarietganzen en in latere jaren ook
van de kolganzen. De regenwulpen
in het voorjaar en de toendrarietganzen in de winter bleven jarenlang op het ven slapen en regelmatig telden we grote aantallen vogels.
Het was dan ook een onvergetelijke
ervaring om ’s avonds in het schemerduister plat op je (koude) buik
onder bomen en struiken te liggen
en de ganzen heel luidruchtig te
zien neerstrijken.
In de zomermaanden liepen we wel
eens een enkele keer het ven in, als
het water laag stond. T ijdens deze

Foto: Hans Schick / www.ornithos.de
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waadpartijen had ik ruime ervaring
opgedaan in het bepalen van de diepe plekken in het voor het overgrote
deel erg ondiepe ven. Ik beschouwde mezelf daarom min of meer een
autoriteit op dat gebied. Hoogmoed
komt echter onvermijdelijk ten val
en prompt plonsde ik op een keer in
het diepste gat dat in het ven te vinden was en ging bijna kopje onder
tot grote hilariteit van mijn
‘vogelvrienden’.
Maatregelen
In het midden van de jaren tachtig
was het echter duidelijk dat het niet
goed ging met de Strijbeekse Heide.
Vennen verdroogden en de bodem
verzuurde. Hierdoor groeiden de
heideterreinen dicht en verdween de
oorspronkelijke flora en fauna. Het
gebied veranderde in een dicht
naaldbos zonder diversiteit. Ook
met het Zwartven ging het slecht en
in de zomermaanden stond er vaak
geen water meer in.

...Uit gesprekken met oudere
inwoners van Chaam werd duidelijk dat de gemiddelde waterstand in het ven vroeger tijdens
de zomer aanzienlijk hoger was
en dat het middengedeelte van
het ven altijd water bevatte...

Uit gesprekken met oudere inwoners van Chaam werd duidelijk dat
de gemiddelde waterstand in het
ven vroeger tijdens de zomer aanzienlijk hoger was en dat het middengedeelte van het ven altijd water
bevatte.
Door de talrijke ontwateringsloten
die voor de ontginning van de Strijbeekse Heide waren ontgraven,
werd de waterafvoer door de zeer
doorlatende zavelgrond sterk verbeterd.
Deze drainage leidde tot een sterke
waterstandverlaging van het ven,
zodat tijdens droge jaren het ven
droog viel.
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In de jaren 90 werden door Staatsbosbeheer maatregelen getroffen
om verdroging en verzuring tegen
te gaan. Afvoersloten werden afgedamd of gedempt, de vergraste heide en de venoevers afgeplagd, de
venbodems opgeschoond en boomopslag verwijderd.
Ook werd rundvee ingezet om het
gebied te begrazen en sinds 2003
wordt de heide elke zomer enige
tijd door een schaapskudde begraasd. Ook het Zwartven werd uitgebaggerd en bovendien werden
delen van de omgeving geplagd,
zodat oude, diep in de grond gelegen heidezaden de mogelijkheid
kregen om te ontkiemen.
Om de rust rondom het ven te bevorderen werden de paadjes afgesloten voor de wandelaars en de
toegangen tot deze paadjes werden
opgeplant met jonge boompjes. Het
brede zandpad aan de westzijde van
het ven werd afgesloten met slagbomen, zodat autoverkeer hier langs
niet meer mogelijk was.
Ook voor natuurliefhebbers werd
het nu moeilijker het ven te benaderen en zo werd ik op een druilerige
zaterdagochtend hoogst persoonlijk
door Edwin van Meel van Staatsbosbeheer vermanend toegesproken, omdat ik me schijnbaar op verboden terrein bevond. Mijn verhaal
dat ik sinds mijn kinderjaren hier al
rond struinde, maakte geen enkele
indruk op hem en ik moest met een
sombere blik in mijn ogen met hangende pootjes het reservaat verlaten.
Te leurstelling
Na deze hoopvolle maatregelen van
Staatsbosbeheer bezocht ik nog
steeds regelmatig het Zwartven,
maar elke keer weer liep het op een
bittere teleurstelling uit. De uitkomst van elk bezoek was hetzelfde: er waren nauwelijks nog watervogels te bekennen, hoewel de
zangvogels het daar nog wel goed
deden.
Het ven was zo diep uitgebaggerd,
dat het altijd water bevatte, zelfs in

de me e st dro ge zom er . De
‘eilandjes’ van buntbosjes zijn echter verdwenen, evenals de modderige oevers en dit in combinatie met
het wellicht te diepe water is waarschijnlijk de reden dat er nauwelijks
nog steltlopers, eenden en ganzen
worden gezien. De toendrarietganzen en de regenwulpen gebruiken
tegenwoordig de Bleeke Heide als
slaapplaats.

...Het Zwartven met zijn omgeving biedt nog steeds een fraaie
aanblik, maar de watervogels
vind je er maar zelden meer...
Het Zwartven met zijn omgeving
biedt nog steeds een fraaie aanblik,
maar de watervogels vind je er
maar zelden meer. Natuurliefhebbers komen al in geen tijden meer
bij het ven en geven de voorkeur
aan de andere vennen op de Strijbeekse Heide en aan het nabijgelegen fraaie Goudbergven met zijn
hoogveeneiland.
In het voorjaar van 2006 is op de
Strijbeekse Heide een oppervlakte
van ruim 9 ha dennenbos gekapt,
met de bedoeling dat zich hier ook
weer heide gaat ontwikkelen.
Het terrein werd ook afgeplagd en
geschraapt, waarbij het oude bodemprofiel met niveauverschillen
zo goed mogelijk werd hersteld.
De Strijbeekse Heide is een waardevol natuurgebied, waar veelbelovende ontwikkelingen gaande zijn.
Langs het Zwartven is het echter
inmiddels wel heel erg stil geworden en het kan nu met recht een
vergeten ven worden genoemd. Wat
resteert zijn slechts bitterzoete herinneringen aan wat eens was en wat
meer waarschijnlijk nooit meer zal
terugkomen.
Jan Vermeulen
* Goor is één van de laatmiddeleeuwse benamingen om moerassige
gronden aan te duiden. Een goor
zou een zeer waterrijk moeras zijn.
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Bescherming
kleine modderkruiper
in het maaibestek

H

et nieuwe maaibestek richt
zich onder meer op het behoud van juridisch zwaarder beschermde dier- en plantensoorten
in en rondom het water. Deze bescherming komt voort uit de gedragscode Flora- en faunawet voor
waterschappen. Deze wettelijk verplichte gedragscode is in 2005 door
ons bestuur ondertekend en maakt
het mogelijk om binnen bepaalde
voorwaarden werkzaamheden, zoals maaien, uit te voeren zonder
daarbij de populatie van een soort
om zeep te helpen.

spreid in West-Brabant leeft in verschillende wateren, zoals beken en
sloten. Hij zoekt zijn voedsel
(kleine waterdiertjes, watervlooien
en dood organisch materiaal) met
zijn kleine bekdraden op en in de
modderige waterbodem, met daarbij
een voorkeur voor plantenrijke oeverzones, vaak bij de insteek van de
slootbodem.

Eén van de juridisch zwaarder beschermde soorten is de kleine modderkruiper. Voor je deze soort kunt
beschermen, moet je weten waar
die voorkomt in het water en hoe
deze leeft, zodat je er rekening mee
kunt houden in het maaibestek.

Om deze vis in de dagelijkse praktijk te behouden, sparen we op
plaatsen waar de vissoort voorkomt
blokken water- en oeverplanten.
Waar en hoe dat moet, is aangegeven op de maaitekeningen.

De kleine modderkruiper is een
zeldzame kleine vissoort, die ver-

Sjors de Kort
Waterschap Brabantse Delta

Kwartaalfoto:
Geknotte es

O

p de middenpagina treft u
sinds nieuwsbrie f 40 van
december 2006 steeds een foto aan
op groot formaat. Was de eerste
foto nog in zwart/wit vanaf
nieuwsbrief 41 worden de foto’s in
full color afgedrukt.
Op de volgende pagina’s treft u een
foto aan die gemaakt is in het Broek
en die tijdens de fotowedstrijd Alphen-Chaam in juni van dit jaar te
zien geweest is tijdens de tentoonstelling. Naast de beoordeling door
de vakjury was er ook een publieksjury en deze heeft de foto “ Een
prachtige geknotte es, als uit een
sprookje”, als beste beoordeeld.
Meer dan 500 bezoekers hebben
hun voorkeur voor de beste foto
kenbaar gemaakt. De redactie feliciteert Marianne Dumont, ook lid
van de fotowerkgroep van Mark &
Leij, met deze uitslag. De redactie
is van mening dat deze foto niet
mag ontbreken in onze nieuwsbrief..
Koen van Hees uit Alphen werd
n ipt t we e de m et z ijn foto
“ Grazende koeien”.
Om uw foto afgedrukt te krijgen
hoeft u niet perse winnaar te zijn
van een fotowedstrijd. Ook foto’s
die gemaakt zijn met een eenvoudige camera kunnen in aanmerking
komen voor plaatsing Dus hebt u
een mooie foto stuur deze dan naar:
wimdumont@kpnplanet.nl.
Elke kwartaal kiest de redactie uit
de ingezonden foto’s een foto die
geplaatst wordt. Uiteraard kunnen
alleen natuurfoto’s in aanmerking
genomen worden.
Met het inzenden van uw foto verklaart u tevens geen bezwaar te
hebben tegen plaatsing van de foto
in de nieuwsbrief van Mark & Leij.

kleine modderkruiper

Foto: waterschap Brabantse Delta

De redactie
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Geknotte es
Foto: Marianne Dumont
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Waarnemingen in de streek

D

eze zomer kwamen er iets
minder e-mails met waarnemingen binnen dan in het voorjaar, wellicht dat het met de vakantieperiode te maken had. Uit deze
wat kleinere reeks van waarnemingen is een overzicht samengesteld,
waarbij een enkele maal ook de
website waarneming.nl is geraadpleegd voor onze streek.
Ee n (niet zo willekeurige ) gree p
uit de waarnemingen
De groep van ca. 100 ooievaars die
in het weekend van 16 en 17 augustus overnachtte op de daken van de
huizen in Zondereigen was wel heel
erg bijzonder. Het was de grootste
groep ooievaars die ooit in België
gezien is!
Zwarte wouwen werden gezien op
de Strijbeekse Heide en vanuit de
leunstoel in Chaam dorp.
Boomvalken werden deze zomer
veelvuldig gezien. Niet minder dan
achttien maal werd een waarneming
van een of meer boomvalken ingestuurd, terwijl er jaren zijn geweest
dat deze valk, althans in Chaam,
nauwelijks gezien werd. Met de
koekoek gaat het eveneens een stuk
beter dan de afgelopen jaren en tal
van waarnemingen werden dan ook
ingestuurd, waarbij de koekoek ook
diverse malen in de dorpskernen
gesignaleerd werd.
Met de wielewaal is het bijzonder
slecht gesteld en vrijwel alle waarnemingen werden in ’t Merkske
gedaan, hoewel er toch nog enkele
meldingen waren vanuit ’t Broek en
de Strijbeekse Heide.
Met de zomertortel gaat het al jaren
minder goed en deze duif wordt
bijna alleen nog vanuit ’t Merkske
en de Castelreesche Heide gemeld,
hoewel bij Henk & Silvia Laarhoven in Chaam een koppel in de tuin
broedde. De fluiter is praktisch ver-

dwenen in onze streek en alleen op
26 mei werd een exemplaar langs
de Roode Beek gemeld.
Ook met de matkop gaat het niet
goed en ondanks een verzoek aan
de vogelaars van onze streek hier
extra aandacht aan te besteden,
kwamen er nauwelijks meldingen
binnen.
Een heel opvallende waarneming
was de vondst van een dode oehoe

kwak

langs de Ulicotenseweg (Chaam –
Ulicoten) door Jeroen Stoutjesdijk,
maar het is meer dan waarschijnlijk
dat het hier ging om een ontsnapt
exemplaar uit een dierentuin of een
privé verzameling.
Vlinders waren niet bijzonder talrijk deze zomer, maar de keizersmantel werd niet minder dan driemaal waargenomen, evenals het
gentiaanblauwtje. De kleine parel-

Foto: Ben van den Broek
www.benvandenbroek.com

Mark
Mark &
& Leij
Leij Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

19
19

moervlinder werd gezien op Boshoven.
Bleeke Heide
Het broedseizoen voor grutto en
kievit was zeer teleurstellend. Jonge
kieviten zijn nauwelijks waargenomen en hooguit twee koppels grutto’s werden geteld, echter niet in
het reservaat maar tegen de Strijbeekse Beek aan, richting Ulicotenseweg.
De doortrek van steltlopers was dit
jaar wellicht wat minder spectaculair dan de afgelopen jaren, maar
we waren natuurlijk wel heel erg
verwend de laatste tijd.
Er werden deze zomer achttien
soorten steltlopers gezien, waaronder Temminck’s strandloper.
Op de zuidelijke Bleeke Heide waren de kwartels weer present en
lieten zich meerdere malen horen.
Verder was het opvallend dat er de
gehele zomer oeverzwaluwen op de
Bleeke Heide werden gezien, zonder dat in buurt van het reservaat
een broedkolonie gevonden werd.
Regte Heide
De Regte Heide blijft een bolwerk
van de nachtzwaluw en op 18 juni
werden hier maar liefst zeven
exemplaren waargenomen. Een grote zilverreiger verbleef de gehele
zomer op de heide en op 26 juli
werd hier zelfs de zeldzame kleine
z ilverr eiger ge zien. Ko ekoek ,
boompiep er, veldlee uwerik en
roodborsttapuit werden vrijwel bij
elk bezoek gezien en van de spechten: werden groene, grote bonte en
zwarte werden ook regelmatig
waargenomen.
Castelreesche Heide
Dit jaar zijn natuurontwikkelingsplannen uitgevoerd in het deelgebied Ca stelreesche Heide, waarbij
o.a. vennen en poelen zijn hersteld.
Ondanks deze werkzaamheden werden toch nog vele vogels gezien
met o.a. havik, boomvalk, zomertortel, kwartel, patrijs, veldleeuwerik, spotvogel en geelgors.

lepelaar

Foto: Andries Pen / www. Birdpix.nl

He t Broek
Het Broek wordt elk jaar mooier en
het wachten is op het jaar dat het
gebied voor de grauwe klauwier
aantrekkelijk genoeg is om te broeden. We wachten ook nog steeds op
de ooivaar.
Op 30 maart 2000 heeft de 7-jarige
Manon de Bruijn het “ Broekpad”
met de nestpaal voor de ooievaars
ingewijd. De nestpaal staat er nog
steeds stil en verlaten bij, hoewel
ooievaars toch regelmatig gezien
worden in de streek. Broedvogels
van ’t Broek deze zomer waren o.a.
koekoek, bosrietzanger, spotvogel,
kleine karekiet, sprinkhaanrietzanger, roodborsttapuit en nachtegaal.

gezien werden waren wel heel bijzonder, hoewel het met deze vogel
zeker niet goed gaat in de streek.

Strijbeekse Heide
Bij het Rondven werd dit jaar wederom een nachtzwaluw gezien,
evenals in het naburige net over de
grens gelegen Elsakker. De vier
boomvalken die samen boven het
Langven aan het jagen waren, waren wel heel erg opvallend. Boompieper en boomleeuwerik werden
bij vrijwel elk bezoek in behoorlijke
aantallen gezien. De vaste stek van
de gekraagde roodstaart nabij het
Langven was nog steeds bezet en de
zeven exemplaren die op 24 juni

Bijzondere waarnemingen

Landgoe de ren Hondsdonk &
Valkenbe rg
De meest opvallende waarneming
was de draaihals die op 1 juni op
het Valkenberg werd gezien. Wielewaal, zomertortel en fluiter zijn
verdwenen van de landgoederen en
de matkop wordt nog maar zeer
sporadisch gehoord. Gekraagde
roodstaart en grauwe vliegenvanger
werden regelmatig gezien, evenals
de kleine bonte specht. Kleine aantallen bosbeekjuffers werden eind
mei op de Hondsdonk gezien.

Kle ine zilve rreige r
Op 26 juli werd er een kleine zilverreiger gezien op de Regte Heide, de
11 e waarneming in de streek deze
eeuw volgens mijn digitale archief.
Oorspronkelijk kwam de kleine
zilverreiger voornamelijk voor in
het zuiden van Europa en zo'n dertig jaar geleden broedde deze vogel
niet of nauwelijks in ons land. Zowel de aantallen van broedende
kleine zilverreigers, als de aantallen
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vale gier

van de buiten de broedgebieden
aanwezige vogels, zijn vanaf 1994
sterk toegenomen. De reeks van
zachte winters van het laatste decennium speelde daarin vermoedelijk een cruciale rol. Inmiddels
broeden er zo'n twintig paren, vooral in de Delta.
De kleine zilverreiger is een sierlijke, witte reiger waarbij in broedkleed vooral de sierveren op het
achterhoofd opvallen. De kleine
zilverreiger lijkt op de grote zilversteenuil
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Foto: Rob Belterman / www.belterman.nl

reiger, maar is behalve aan het kleinere formaat ook te herkennen aan
de vrijwel geheel zwarte snavel en
de gele tenen. De kleine zilverreiger
is een bewoner van lagunes, moerassen en andere gebieden met ondiep zoet water, omgeven door wilgen- of abelenbos met een rijke
struiklaag.
In Nederland is de kleine zilverreiger zeldzamer dan zijn verwant - de
grote zilverreiger.
Foto: Ad Sprang / www.Birdpix.nl

Kwak
In het natuurgebied “ De Matjens”
in gemeente Zundert verbleef tenminste tien dagen lang een kwak. In
mijn digitale archief is dit de eerste
waarneming in de streek, wat overigens niet betekent dat deze nachtreiger hier niet eerder gezien is.
De kwak is een van de kleinere leden van de reigerfamilie en is vooral tijdens de nacht actief. Deze aangepaste watervogel eet in het donker in een grote verscheidenheid
aan drassige leefgebieden. In de
schemering, lang nadat de meeste
andere reigers zijn neergestreken
om te roesten voor de nacht, worden kwakken wakker en beginnen
ze met jagen.
De kwak is een van 's werelds
meest wijdverspreide reigers en
tijdens mijn wereldreizen ben ik de
vogel in alle werelddelen tegengekomen, met uitzonderin g van
Australië.
In Europa zijn er maar enkele gebieden waar hij voorkomt. Door het
verdwijnen van grote aaneengesloten moerasgebieden is de k wak als
broedvogel bijna uit Nederland verdwenen, alleen in de Biesbosch en
de Oostvaardersplassen broeden in
sommige jaren nog enkele vogels.
Tot in de negentiende eeuw broedde de kwak in soms grote kolonies
in moerasgebieden, vooral in het
westen van ons land. Rond 1900
was de soort echter vrijwel verdwenen.
Le pelaar
Deze zomer heeft een onvolwassen
lepelaar een tijd lang op de Bleeke
Heide vertoefd. Na de eeuwwisseling wordt de lepelaar hier regelmatig waargenomen. Door de lepelachtige snavel is de lepelaar van
dichtbij met geen enkele andere
vogel te verwarren. Op grote afstand en in de vlucht lijkt de vogel
enigszins op een zilverreiger. De
unieke snavel gebruikt de lepelaar
om onder water met heen en weer
maaiende bewegingen prooidieren
zoals kleine vissen op te jagen. Op-
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geschrikte prooien worden vervolgens met een snelle beweging uit
het water gehapt. Lepelaars broeden
in Europa op slechts een beperkt
aantal plaatsen, waaronder in Nederland. Door het verdwijnen van
veel geschikte leefgebieden en door
het droogmalen van moerassen en
andere vochtige gebieden was de
Nederlandse populatie lepelaars
rond 1970 bijna uitgestorven. Door
verschillende beschermingsmaatregelen en door vergroting van geschikte broedgebie den, broeden
tegenwoordig weer meer dan duizend lepelaars in Nederland.
Nederland is het noordelijkste land
in Europa waar lepelaars tot broeden komen.
Vale Gie r
In juni vorig jaar was er een
‘invasie’ van deze grote roofvogel
in Nederland. Deze zomer werden
van 28 mei tot en met 24 juni wederom een klein aantal van deze
roofvogels waargenomen in Nederland en zo ook weer in onze streek.
Op 1 juni werden twee exemplaren
gesignaleerd hoog boven de Strijbeekse Heide en op 24 juni waren
er drie aanwezig bij Achtmaal. De
vale gier is een aaseter die al vliegend zoekt naar karkassen van dieren.
Deze worden opgespoord met het
uitstekende gezichtsvermogen. Vale
gieren foerageren in groepen, waarbij de dieren elkaar goed in de gaten
houden. Als één gier voedsel vindt,
vliegt de rest mee naar beneden. De
vale gieren staan niet direct bekend
als trekvogel en de vogels hebben
vaste nestgebieden. Wel schrikken
gierenkolonies er niet voor terug
vele honderden kilometers af te leggen op zoek naar voedsel. In 2002
kreeg de vale gier in Spanje te maken met een belangrijke terugval in
zijn voedselaanbod, toen het verboden werd veekadavers in de open
lucht achter te laten. De afgelopen
jaren is de ‘kadavernorm’ weer wat
afgezwakt. In Spanje zijn sinds enige tijd weer speciale voedings-
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kokmeeuw

Foto: Arie Ouwerkerk / www.pbase.com/arieouwerkerk

Kwartelkoning
Dit jaar werd de kwartelkoning
weer waargenomen in het Broek,
maar in tegenstelling tot vorig jaar
verbleef de vogel nu slechts één dag
in het reservaat. De laatste tijd
neemt de kwartelkoning, die op de
Rode Lijst staat, sterk in aantal toe,

mede dankzij natuurontwikkelingsprojecten langs de rivieren. Een
groot deel van de kwartelkoningen
in Nederland broedt in de hooilanden van de uiterwaarden van de
grote rivieren. Hoewel de kwartelkoning in eerste instantie doet denken aan een hoender, behoort de
vogel tot de familie van de rallen.
De kwartelkoning is een slechte
vlieger en in de vlucht zijn de hangende poten heel opvallend. In de
baltstijd laat het mannetje in de
schemering en 's nachts een kenmerkende roep horen die klinkt als

grauwe klauwier

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

programma’s voor de vale gier begonnen in gebieden waar minder
kadavers zijn. De aanwezigheid van
de vale gier in Nederland duidt erop
dat er nog steeds voedselschaarste
heerst in Spanje.
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mantel is een klein beetje groter.
De keizersmantel is vooral te vinden aan bosranden en op open plekken in bossen. De vlinder vliegt in
één generatie per jaar van eind juni
tot begin september. De vlinder
staat in Nederland op de Rode lijst
als verdwenen, maar toch worden er
regelmatig en dan vooral in het zuiden, zwervers gezien. De vlinder
komt in vrijwel heel Europa voor.
Uit de mailbox

ooievaars

kreks, kreks. Deze twee lettergrepen
worden voortdurend herhaald en
zijn tot op grote afstand te horen.
Grauwe Klauwie r
Op 30 mei werd een grauwe klauwier gezien bij Prinsenbeek. In totaal bevinden er zich zes waarnemingen van de grauwe klauwier in
mijn archief en drie daarvan waren
in het Broek. Tegenwoordig komt
de grauwe klauwier, die eveneens
op de Rode Lijst staat, bijna uitsluitend voor als broedvogel op de
zandgronden van Nederland. Daarin
neemt Drenthe een belangrijke
plaats in. De grootste populatie van
de grauwe klauwier is te vinden in
het Bargerveen. Vroeger broedde de
grauwe klauwier ook in de Nederlandse duinen. In de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft de
grauwe klauwier echter dit gebied
volledig verlaten. De Nederlandse
grauwe klauwieren overwinteren in
het zuiden van Afrika.
Ze verschijnen in april in hun
broedgebied. De grauwe klauwier
leeft van grote insecten en kleine
ongewervelden (muizen, hagedissen) en spietst een deel van de gevangen prooien vast aan doornige
struiken of zelfs prikkeldraad.

Foto: Cornee van de Boogaart

Keize rsmantel
Deze zeldzame vlinder werd deze
zomer maar liefst drie maal gezien,
namelijk in Kalishoek, het Merkske
en evenals vorig jaar in Boshoven.
De keizersmantel is een dagvlinder
uit de familie Nymphalidae, de vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders. Het is een grote en
opvallende vlinder, die vooral oranje is met zwarte tekening aan de
bovenzijde. Hij lijkt erg op de grote
parelmoervlinder, maar de keizers-

koninginnepage

Frie Boon op 21 mei:
Hallo Jan, vanavond was ik in het
Chaamse Broek. Geweldige natuur.
Alle vogels die jij noemde zitten er
(nachtegaal, bosrietzangers, kleine
karekieten, koekoek, gr asm us,
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.
Johan Schae rlae ckens op 23 mei:
Jeroen Stoutjesdijk heeft op de Ulicotenseweg (Chaam-Ulicoten) een
dode oehoe gevonden.
Eugène v.d. Linden op 30 mei:
Vanmiddag zat er in Weimeren
(boven Prinsenbeek) bij het fietspad

Foto: Els van Gool
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langs de Mark een grauwe klauwier. T evens daar ook een bruine
kiekendief, een koekoek en twee
bosrietzangers.
Jan Ve rmeulen op 1 juni:
Vanmorgen op Strijbeekse Heide,
héél hoog twee vale gie ren, torenvalk, verder twee dodaarsjes, kuifmezen, twee roodborsttapuiten,
wulp, boompieper, drie bergeenden.
Erik Rijnen op 17 juni:
Gisteravond op Castelreesche Heide
gelukkig de zingende geelgors weer
aanwezig nabij klauwiersloot. Ook
heel leuk: er stak daar een wezel het
pad over. Verder zingende boomleeuwerik, koppel torenvalken, drie
zwartkopmeeuwen (westven: tussen
kok en mantels), twee koppels kleine plevieren, boomvalk. Bij Groeske een steenuil zonnend op schuurtje en bij stenen brug een vijfentwintig weidebeekjuffers op de oevers van het Merkske. Het wordt al
een stuk stiller met vogelzang.
Dirk Symens op 18 juni:
Een adulte kwak is reeds minstens
tien dagen aanwezig in de NL Matjens; gisteren vloog hij roepend
over om 23.45 uur.

koekoek

drieëntwintig kieviten en het gewone spul.
Jan Ve rmeulen op 29 juni:
T erwijl ik gisterenavond buiten zat
te genieten van een ijskoude hoegaarden en nogal wat gierzwaluwen
en huiszwaluwen zag, kwam er tot
mijn verbijstering een zwarte wouw
boven het huis hangen. Mijn eerste
zwarte wouw in Nederland sinds
jaren! Deze week ook nachtzwaluw
gezien op Strijbeekse Heide.

Foto: Marianne Dumont

Johan Ve rsmissen op 3 juli:
Donderdag 3 juli zag ik drie ooivaars op de Castelreesche Heide.
Ex. was geringd, de andere vogels
niet.
He nk Laarhoven op 5 juli:
Vanmorgen tijdens de koffie in de
tuin (dus niet tijdens het bier): twee
ooievaars minutenlang laag cirkelend boven de tuin en daarna hoogte
winnend op thermiek. Een fantastisch gezicht! Verder nog steeds

Bart Hoe ymans op 20 juni:
Gisterenavond met verschillende
mensen op twee verschillende
plaatsen nachtzwaluw aan de Elsakker te Meerle. Verder een baltsende
houtsnip en roepende jonge ransuilen.
Jan Ve rmeulen op 20 juni:
Eindelijk op een vrijdag weer eens
vrij en benut om enkele uren op de
Strijbeekse Heide rond te dwalen.
Hier gezien: maar liefst vier boomvalken (terwijl één ex. in een dode
boom zat bij het Pannenven, cirkelden drie ex. boven het Langven),
buizerd, bla uwe reiger, dodaars,
grote lijster (was even geleden),
grote bonte specht, grauwe vliegenvanger, boomleeuwerik, kuifmezen,

Ad Ballon

Foto: Frie Boon
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De boel ging regelmatig de lucht in,
maar een slechtvalk kon ik niet ontdekken. Wel nog ♀ sperwer, onvolwassen buizerd, juveniele bruine
kiekendief en ♂ torenvalk.
De jonge lepelaar is ook nog steeds
aanwezig (sinds vorige week zaterdag).
Will Woe stenbe rg op 27 juli:
Vanmorgen om 09.15 uur liep er
een vos met een prooi in zijn bek
door de weilanden tegenover het
weide bad tussen Chaam en Alphen.

bosruiter

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

twee zomertortels, volgens mij een
broedgeval.

den we een kwartel.

Piete r van Eil op 6 juli:
Gisterenavond zat er een ooievaar
op de Ulicotenseweg in Chaam net
voorbij de afslag Meerleseweg links
in de wei.
Frank Degenaar op 7 juli:
Ha Jan, gisteren zagen Joost, Hans
en ik boven de Strijbeekse Heide
langdurig een boomvalk op libellen
jagen. En op de Bleeke Heide hoor-

Huub Don op 26 juli:
Op de Bleeke Hei vanmiddag o.a.:
ca. 1000 kieviten, minimaal 90 holenduiven (in de triticale), ook veel
houtduiven en postduiven, veel
spreeuwen, kleine mantelmeeuwen,
kokmeeuwen, aalscholver, zestien
wulpen, minimaal twee regenwulpen, twee witgatjes, twee grutto’s,
watersnip overvliegend, ♀ zomertaling, twee geoorde futen, nog
een kwartel (in de zomergerst).

Harry van Vugt op 28 juli:
Er zijn meer meldingen van oeverzwaluwen op de Bleeke Hei. Ik heb
al gezocht naar nesten o.a. in de
nieuw ge graven sloten maar niets
gevonden, waarschijnlijk niet steil
genoeg.
Er broeden 37 paar oeverzwaluwen
in de oever van de Boven Mark bij
Galder grens en er zit een kolonie
(kunstwand) in Gilze Water aan de
Warande. Of ze zo ver vliegen is de
vraag.
Frank Degenaar op 29 juli:
Ik heb niet gedronken: deze morgen
liep in het weiland rechts van de
weg naar Breda, juist voorbij de
ingang van de landgoederen een
wild z wijn.
Redactie: het bleek om een hangbuikzwijn te gaan!
Johan Schae rlae ckens op 29 juli:
Hoi: Geen wild z wijn maar wel drie
wespendieven en een boomvalk (in
één beeld) boven het huis van Piet
van Riel (Rettestraat).
He nk Laarhoven op 1 augustus:
Vandaag op de Bleeke Heide o.a.
drie zomertalingen, twee wintertalingen, vier aalscholvers, drie dodaarsjes, een lepelaar, twee grutto's,
twee witgatjes, een oeverloper, een
bosruiter, twee groenpootruiters en
twee kemphanen.

aalscholver

Foto: Tom Kruissink / www.tomkruissinknatuurfotografie.nl

Els van Gool op 3 augustus:
In onze vlinderstruik zagen wij een
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betreft de grootste groep ooievaars
ooit voor België. Misschien zaten
die 40 van Alphen er ook wel tussen.
Frans:
De groep in Zondereigen heeft over
een redelijk groot gebied de nacht
doorgebracht. Op de Eikelenbosch
zaten er op bijna ieder dak en silo
meerdere vogels.

zomertortels

vlinder zo mooi dat we er meteen
foto’s van gemaakt hebben, zie foto
pagina 22) daar wij niet wisten wat
voor vlinder dat het was. Wij zijn
dit gaan uitzoeken op internet en
erachter gekomen dat het om een
zeldzame koninginnepage zou gaan.
Marianne Dumont op 7 augustus:
Deze vogel zag ik 7 augustus op de
camping 't Beekdal nabij de Rette.
Ik kwam tot de conclusie dat het 't
vrouwtje koekoek moest zijn (zie
foto op pagina 23). Wil je mij corrigeren, indien ik fout zit. Gisteren
zag ik bovendien het vrouwtje
goudvink in onze tuin snoepend van
de vogelkers.
Silvia Laarhoven op 8 augustus:
Bijgaand stuur ik je een foto die ik
vanmiddag hebt gemaakt door het
dubbel glas en door de telescoop.
De tortels zaten weer knus op de
paal achter in onze tuin.
We mochten het er gisteravond nog
wel over hebben.
Frank Degenaar op 9 augustus:
Zaterdag boven landgoed “ den
knappe Deeg” twee roepen de
boomvalken. Daarvan hebben we er
dit jaar toch duidelijk meer dan andere jaren. Ik heb zelfs voor meerdere jaren geen enkele boomvalk
voor Chaam genoteerd staan.

Foto: Silvia Laarhoven

He nk Cornelissen & Cornee van
den Boogaart op 15 augustus:
He nk:
Vanmorgen om 07.00 uur op weg
naar het werk kom ik plots een 46
ooievaars tegen bij de rotonde aan
de Baarleseweg te Alphen. Het was
even schrikken maar ze waren er
echt (zie foto pagina 22).
Dit maken we niet vaak mee. De
ooievaars hebben op hun terugweg
naar Afrika Alphen uitgekozen om
even te slapen.
Cornee :
Op 15 augustus heb ik deze groep
ooievaars aangetroffen op de Kapellekensbaan (randweg) in Alphen.
In totaal een veertigtal verdeeld in
twee groepjes met enkele losse
exemplaren daartussen (zie foto op
pagina 22).
Marck van He rck op 17 augustus:
Deze avond zaten er een purperreiger, een waterral, porseleinhoen,
groenpootruiter, bosruiter, kemphaan en een 60-tal watersnippen op
de Brakelaar.
Stijn Leestmans & Frans Ve rmee r op 19 augustus:
Stijn:
Afgelopen weekend zaten er 200
ooievaars te Zondereigen waar ze
de nacht hebben doorgebracht. Het

Edwin van Meel op 25 augustus:
In juli en augustus waargenomen in
de Hemelstraat: ransuil, kerkuil met
jong, steenuil met jong, groene
specht (regelmatig in de tuin),
grote bonte specht, twintig huismussen nestelend en broedend,
twintig huiszwaluwen regelmatig in
schuur (geen nest), twee zomertortels, koekoek, aalscholver, lepelaar,
boomvalk, torenvalk, diverse buizerds, rouwkwikstaart, oranjetipjes
en een bunzing.
Jan Vermeulen
In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 25 augustus 2008
verwerkt.

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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Avontuur in Colombia

S

ommige landen ben je al jarenlang van plan te bezoeken,
maar soms is het gewoonweg onmogelijk. Zo was het in mijn geval
met Colombia, nota bene met Peru
het vogelrijkste land ter wereld.
Het land ligt in het noordwesten
van Zuid-Amerika en is ongeveer dertig keer zo groot als Nederland. Colombia dankt zijn naam
aan Columbus die het land in 1498
ontdekte.
Ontvoe ringen zijn aan de orde
van de dag
In Colombia woedt al tientallen
jaren een gewapend conflict. De
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) heeft grote
delen van het land onder controle
en ontvoeringen zijn er aan de orde
van de dag. Hun bekendste slachtoffer was de voormalige presidentskandidate Íngrid Betancourt, die zes
jaar gevangen werd gehouden in de
jungle en onlangs werd bevrijd.
En inderdaad tot voor kort was het
niet aan te raden dit land te bezoeken, omdat het simpelweg te gevaarlijk was. Wat bezielt je dan in
hemelsnaam om hier toch naar toe
af te reizen?
In augustus 2006 echter ontmoet ik
op het Vogelfestival in de Oostvaardersplassen Jurgen Beckers.
T ijdens het Vogelfestival bieden
veel bedrijven hun producten op het
gebied van vogels en natuur aan.
Jurgen, afkomstig uit België, staat
daar met een stand van Trogon
Trips om vogelreizen te promoten
naar Venezuela en Colombia. Venezuela is voor mij niet bijster interessant, omdat ik daar al drie keer geweest ben, maar Colombia, dat is
andere koek!
Jurgen, getrouwd met een Colombiaanse, weet mij en Vital ervan te
overtuigen dat een trip zeer goed
mogelijk is. Als de juiste gebie den
bezocht worden is er weinig tot

"De wereld is
ee
waarvan m en n boek,
sl
eerste bladzijd echts de
e gele zen
heeft als m en
zijn eigen
land heeft ge
zien"
geen risico. Vele e-mails later
is het programma vastgesteld en in
november 2007 is het uiteindelijk
dan zover en vliegen we naar Bogotá, de hoofdstad van Colombia.
Bogotá
In de late namiddag landen we op
vliegveld Eldorado in Bogotá. Deze
metropool ligt op 2600 meter hoogte op een door bergen afgezet plateau in de oostelijke bergketens van
de Andes. In deze stad wonen ongeveer 7 miljoen mensen. We zijn aan
de late kant en mede door onze eigen stomme schuld missen we de
overstap met het vliegtuig naar Santa Marta.
We zijn gedwongen een hotel in de
hoofdstad te nemen. Het blijkt de

Bogotá

afgelopen dagen flink geregend te
hebben in Colombia en op de televisie ’s avonds zijn beelden te zien
van tal van overstromingen in het
hele land. De eigenaar van het hotel
blijkt een fanatiek driebanden biljarter te zijn, evenals ik.
Dit belet hem overigens niet om ons
flink af te zetten met de kosten van
een hotelkamer.
De volgende dag wandelen we in
een nabij park en spelen een partijtje driebanden in een van de vele
biljartlokalen. In de late namiddag
vertrekken we met het vliegtuig
naar Santa Marta. Het blijkt niet
mogelijk te zijn om te landen in
Santa Marta, omdat de landingsbaan onder water staat. We landen
in Barranquilla, een volslagen verrassing voor ons. Deze stad bevindt
zich ongeveer 100 km ten westen
van Santa Marta en ligt eveneens
aan de Caribische Zee. Per bus worden we naar Santa Marta vervoerd,
waar Jurgen al uren op ons staat te
wachten. We overnachten in Santa
Marta, de oudste nog bestaande stad
in Colombia.

Foto: Jan Vermeulen
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Sie rra de Ne vada de Santa Marta
De volgende ochtend vertrekken we
in gezelschap van een weldoorvoede vrouwelijke kok met twee jeeps
naar de Sierra de Nevada de Santa
Marta. De weg het gebergte in is
verschrikkelijk slecht.
Op vele plaatsen hebben als gevolg
van de hevige regenval aardverschuivingen plaats gevonden en het
kost de chauffeurs de grootste
moeite ons hier langs te manoeuvreren. Het laatste gedeelte van de
tocht doen we te voet om alvast
kennis te maken met de vogelwereld. In een gestaag vallende regen
zien we onder meer Santa Martaarrasari, Geelkruinzanger, Witteugelzanger, Zwartwangbergtangare
en de Santa Martastruikgors, allemaal endemen van het Samta Martagebergte, d.w.z. vogels die alleen
in dit gebergte voorkomen en nergens anders ter wereld.
In de namiddag bereiken we de
berghutten (2400 m) in Cuchillo
San Lorenzo, waar we de komende
dagen zullen overnachten. De volgende drie dagen brengen we hier
door, waarbij we zowel hoger als
lager de berg verkennen. ’s Ochtends is het uitzicht vanaf de bergpaden magnifiek, waarbij de stad
Santa Marta met zijn hagelwitte
strand duidelijk zichtbaar is. In de
loop van de dag verdwijnt dit uitzicht als de be wolking boven de
bergen hangt en het veelal regent.
Het regenwoud is hier nog redelijk
ongerept en af en toe klinkt in de
verte het woeste gehuil van de rode
brulapen. We vinden vele vogelsoorten, waarbij de superbe waarneming van de zeldzame Santa Martaparkiet wel heel bijzonder is. ’s
Avonds genieten we van een uitstekende maaltijd voorbeeldig door
onze kokkin bereid en de laatste
avond wordt er een overvloedige
barbecue ge serveerd. Jurgen heeft
er voor gezorgd, dat er meer dan
voldoende blikjes bier mee naar
boven zijn gebracht, dus ook hier
geen gebrek aan.
We verlaten Cuchillo San Lorenzo
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en dalen af naar het kleine dorp
Minca, waar we de nacht doorbrengen in een door een Duitser gerund
hotelletje. Hier vinden we in de
bamboezone achter het hotel een
prachtige zwart -witte bosuil, een
soort die ik al jaren geleden gezien
had moeten hebben in de nieuwe
wereld. In een van onze kamers is
een roodstaartamazilia binnen gevlogen en kan er niet meer uit. Heel
voorzichtig vangen we deze prachtige kolibrie en laten hem buiten
weer los.
Caribische zee
We vervolgen onze tocht de volgende dag en rijden naar de prachtige
witte stranden van de Caribische
Zee, waar we onder meer het nationale park Los Flamencos bezoeken.
De muggen zijn hier heel agressief,
maar desalniettemin weten we toch
een aantal doelsoorten te vinden
zoals de z wartoorstekelstaart, de
vermiljoenkardinaal en de witte ibis
en de Caribische flamingo’s.
Op de terugweg naar Santa Marta
stoppen we bij Kalashe om nog snel
een uitstapje te maken in het regenwoud. T ijdens onze wandeling begint het plotseling te stortregenen
en moeten we doorweekt een
schuilplaats in een nabij gelegen
houten hut zoeken. Hier ontmoeten
we een kleurrijke
indiaan, die zo nu en
dan als gids fungeert
voor toeristen, aldus
Jurgen. Als het stopt
met regenen gaan we
weer op pad en vinden onder andere een
groep soldatenara’s,
een zwarte buizerd
en de fraaie lancetmanakin.
Regenwouden
Per nachtbus vertrekken we vanuit Santa
Marta naar Puerto
Boyacá. De meeste
passagiers
slapen
redelijk goed in de rode brulapen

luxe touringcar, maar ik word voor
de eerste keer in mijn leven wagenziek.
Zodra de bus stopt, belandt de uitbundige Chinese maaltijd die ik in
Santa Marta genuttigd heb, in de
wegberm. Mijn metgezellen ontbijten stevig bij een plaatselijke bakker in Puerto Boyacá, terwijl ik met
een bleek vertrokken gezicht dit
tafereel met afschuw gade sla. Per
taxibus rijden we naar het nabij gelegen privé natuurreservaat Cañón
del Río Claro en wederom moet de
chauffeur een noodstop maken voor
mij. Enkele jaren geleden was het
niet mogelijk dit reservaat te bezoeken, omdat de FARC hier toen nog
heer en meester was in deze streek.
Na de overvloedige regenval van de
afgelopen dagen oogt de rivier in
tegenstelling tot haar naam niet erg
helder. We brengen enkele dagen in
het regenwoud door en verkennen
het woud vanaf de kronkelige paden
die langs de snelstromende rivier
lopen.
Zeldzame vogels die we in dit
prachtige reservaat ontdekken zijn
de witsnorbaardkoekoek, de witbaardvogel en de Antioquia-looftiran. Natuurlijk zien we ook
enkele zoogdieren waaronder de
brutale witvoorhoofdkapucijnaap en
de fraaie witvoettamarin, een dwer-

Foto: Jurgen Beckers
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gapensoort die met uitsterven bedreigd wordt. De witvoorhoofdkapucijnapen zijn nog oude bekenden
van me, omdat ze enkele jaren geleden in Costa Rica doodleuk op mijn
hoofd pisten, toen ik ze kennelijk
iets te dicht benaderde.
We overnachten elke dag in de lodge in het reservaat en in de avonduren maken we een praatje met de
eigenaar van het reservaat. Hij vertelt ons in geuren en kleuren hoe hij
enkele jaren geleden ontvoerd werd
door de FARC voor losgeld en hoe
hij ontsnapte om dwars door het
regenwoud tenslotte weer de bewoonde wereld te bereiken. Elke
nacht onweert het heftig en valt het
water met bakken uit de hemel en
niet iedereen van ons gezelschap
blijft droog ’s nachts!
We bezoeken ook een grot in het
nabij gelegen reservaat Gruta El
Condor, waar een kolonie vetvogels
broedt. Deze unieke vogel brengt de
meeste tijd ondergronds door, levend in kolonies in de diepten van
inktzwarte grotten. Als we via een
snelstromende rivier hun onderaardse grot binnen waden, klinkt een
kakofonie van duivels ge schreeuw
en grommend geroep, waar onze
(spaarzame) haren overeind van
gaan staan. Het is ons nu overduidelijk waarom hun Spaanse naam guacharo is, wat 'iemand die
schreeuwt of jammert' betekent.
Uiteraard deponeren diverse vetvogels hun uitwerpselen op ons hoofd,
je moet er tenslotte iets voor over
hebben.
De vetvogel is een soort nachtzwaluw die echo's gebruikt die terugkaatsen van voorwerpen om zo een
idee te krijgen van zijn omgeving.
De vogel heeft een uitstekend
nachtzicht wanneer hij 's nachts
door de lucht vliegt. Met zijn uitzonderlijk reukvermogen kan hij
gemakkelijk rijp fruit aan de bomen
lokaliseren, vooral die van laurier
en gomharsbomen, die sterk geuren.
Als het donker wordt, vliegt de kolonie uit de grot en splitst zich op in
kleinere groepen wanneer ze een
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witte ibis

voedselplaats naderen. Ze plukken
fruit met hun gekromde snavels en
slikken het helemaal door. Het
meeste fruit dat een vetvogel eet
heeft maar één grote pit. Al het
vruchtvlees wordt eraf gehaald in
de gespierde maag van de vogel,
voordat het weer opgebraakt wordt.
De Andes
We vervolgen onze reis met een
bustocht naar Ibaqué, waar we de
volgende dag hoog in de Andes het
reservaat Cañón del Río Combeima
bezoeken. Ook hier zien we enkele
endemische vogelsoorten en een
paartje spectaculaire bergbeekeenden in de snelstromende rivier.
Alvorens we weer terugkeren naar
de hoofdstad bezoeken we het privé
reservaat Mana Dulce van Stephan
en Constance. We zijn de eerste
buitenlanders die hier overnachten
en we worden zeer hartelijk ontvangen. Het reservaat is een klein juweel en we brengen hier twee dagen door op de smalle paden in het
regenwoud. De maaltijden zijn
overvloedig, het bier ijskoud en we
worden hier wel erg verwend. Het
afscheid van de dochters van Constance en Stephan is bijzonder hartelijk en we beloven nog een keer

Foto: Jurgen Beckers

terug te komen.
We maken een tussenstop in Bogotá om hier in een hooglandmoeras
de Bogotáwaterral te vinden.
Dit mislukt jammerlijk. Enkele leden van ons illustere gezelschap
bezoeken ’s avonds een discotheek,
maar weigeren in details te treden
als ik er de volgende dag naar
vraag.
Vanuit de hoofdstad rijden we oostwaarts naar Laguna Fúquene. Het
landschap hier wordt beheerst door
de hoge Andestoppen. In de late
namiddag arriveren we bij het
meer, waar we overnachten in een
voormalig spoorwegstation, dat
omgebouwd is tot een luxe hotel.
De volgende ochtend maken we een
wandeling langs de met riet begroeide oevers van het meer en zo
ongeveer de eerste vogel die we
zien is een Bogotáwaterral! Soms
zit het mee.
Hierna vertrekken we naar Soata,
gelegen in de oostelijke Andes. Via
de paramo arriveren we in Soata,
een dorp hoog in de Andes.
Ons doel is om hier een aantal vogelsoorten te vinden, die nog maar
zelden door vogelaars gezien zijn.
In alle vroegte rijden we met de
auto een onverhard pad op, dat
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hoog de bergen in slingert.
Na een uurtje bereiken we de top en
hier verblijven we het grootste deel
van de dag. Het lukt ons de zeer
zeldzame bergtroepiaal in de telescoop te bekijken, een vogel die
nog maar door een handjevol mensen gezien is. In de omgeving van
Soata vinden we ook nog de bruinbuikamazilia en Niceforo's winterkoning zo mogelijk nog zeldzamer
dan de bergtroepiaal.
Als we Soata verlaten worden we in
de paramo aangehouden door een
groep soldaten. Als gevolg van het
gewapende conflict zijn we tijdens
onze reis vele wegversperringen
tegengekomen en meestal kunnen
we weer snel onze we g vervolgen.
Deze keer is het anders en worden
we buiten de auto van kop tot teen
gefouilleerd, voordat we onze reis
kunnen voortzetten. We rijden weer
terug naar Bogotá, waar we de
nacht weer doorbrengen.
De voorlaatste dag brengen we door
in de vallei van de Río Guaitiquía,
waar in 1989 de Cundinamarcamierpitta werd ontdekt. Na een
beulstocht in het regenwoud slagen
we er uiteindelijk in om deze zeldzame vogel te zien. Gehavend en
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Bruinbuikamazilia

geschramd arriveren we ’s avonds
weer in de hoofdstad.
Bogotá
In de ochtend brengen we nog een
paar uur door op de hoogvlakte boven Bogotá, waar we een prachtig
uitzicht hebben over de miljoenenstad. In de namiddag rijden we naar
het vliegveld, waarbij onze bagage

Foto: Jurgen Beckers

zeer nauwgezet wordt gecontroleerd
door een vrouwelijke douanemedewerker. Als ze onze koffers opent
schrikt ze zichtbaar van de walm
die hieruit komt. Met een verbeten
gezicht controleert ze desondanks
elk kledingstuk in onze koffers, om
naderhand haastig haar handen te
wassen.
Nadat we door de douane zijn gegaan word ik uiteraard bij het inchecken wederom uit de lange rij
gepikt om een tweede controle te
ondergaan: de wet van behoud van
ellende. Gelukkig vinden de narcoticahonden niks in mijn koffer en
kan ik aan boord gaan.
Onze reis in Colombia is nagenoeg
probleemloos verlopen en was erg
succesvol, waarbij ik 29 endemische vogelsoorten heb gezien. De
bevolking was over het algemeen
uiterst vriendelijk, het eten was
voortreffelijk en van de gevreesde
“ wraak van Montezuma” hebben
we niets gemerkt.
Colombia, we komen terug en een
nieuwe reis in 2009 staat al weer op
stapel.

zwart-witte bosuil

Foto: Jurgen Beckers

Jan Vermeulen
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Uitgelicht

H

et ijs op de Noordpool smelt.
Dat doet het al jaren, maar
nu smelt het sneller dan voorheen.
Dat is het gevolg van het broeikaseffect, volgens onderzoekers van
ruimtevaartorganisatie NASA.
Tot nu werd de ijskap elke tien jaar
ongeveer 1,5 procent kleiner. Maar
de laatste twee jaar is het smelten
wel 10 tot 15 keer zo snel gegaan.
Zelfs in de winter, als het extreem
k o ud is, ga at het sm e lte n
door. Dat konden de mensen van de
NASA zien op satellietfoto’s waarmee de ontwikkeling van het ijs
gevolgd wordt.
Vooral ijsberen hebben last van het
smeltende ijs. Er zijn veel minder
ijsberen in de Hudson Bay in het
noorden van Canada dan ooit. In
1989 leefden er nog 1200 ijsberen.
In 2004 waren dat er nog maar 950.
IJsberen jagen op ijs, maar als ze
daar steeds minder ruimte hebben,
zullen ze prooi aan land moeten
zoeken. Of er blijft geen ijsbeer
meer over.
(Bron: Geographic)

smeltend ijs

Duurzame ene rgie bronnen
Wind, zon en andere duurzame
energiebronnen breiden razendsnel
uit in de wereld
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, bioga s of zonne-energie. Dat
voorkomt 5 gigaton aan broeikasgas
CO2 per jaar, berekende de organisatie.
(Bron: brancheorganisatie REN21)

Schone scheten
Er ontsnapt nogal wat van het
broeikasgasmethaan uit de achterwerken van allerlei dieren. Maar
niet bij de kangoeroe. Die heeft
bacteriën in zijn ingewanden die dit
gas niet produceren. Australische
onderzoekers willen deze bacteriën
overbrengen naar vee. Lukt dat, dan
scheelt dat een flinke hap broeikasemissies en kunnen de beesten bovendien met minder voedsel toe.
Mislukt het hele plan, dan ligt het
alternatief voor de hand: massaal
kangoeroe houden en opeten.
(Bron: Yahoo)

Vieze bee stjes
Kom je ergens in huis of je tuin een
wriemelende massa maden tegen,
dan sta je waarschijnlijk niet te juichen. Maar gooi die beestjes op een
open wond en ze vreten al het dode
weefsel weg, wat de genezing versnelt en infecties helpt voorkomen.
Bijkomend voordeel is dat maden
niet duur zijn: een kist met vijfhonderd tot duizend gedesinfecteerde
exemplaren kosten zo’n vijftig euro.
Bovendien vormen maden een goede noodoplossing als je zonder
voedsel in de wildernis belandt.
Smakelijk eten.
(Bron: KIJK)

Fotosynthese
Fotosynthese is een biochemisch
proces waarbij planten, algen en
bacteriën een deel van het licht als
energiebron gebruiken om koolstofdioxide en water om te zetten in
suikers. Uiteindelijk is bijna alle
leven op aarde afhankelijk van fotosynthese. Fotosynthese is ook verantwoordelijk voor de productie
van de zuurstof die een groot deel
uitmaakt van de atmosfeer. Organismen die energie produceren door
middel van fotosynthese worden
fototroop genoemd.
(Bron: Wikepedia)

fototroop

Pape gaaien
Papegaaien zijn een orde en familie
van de vogels. Vaak worden met
het woord papegaai de grotere, ongekuifde vogels uit deze familie
aangeduid. Kleine papegaaiachtigen
zijn onder meer parkieten en agapornissen. Er bestaan ongeveer 330
soorten papegaaien die alle in tropische gebieden leven. Het woord
"papegaai" is afkomstig van het
Spaanse woord 'papagayo'.
Kenmerkend aan papegaaiachtigen
is een sterke korte kromme snavel
die zeer geschikt is voor het kraken
van harde zaden en noten. De ondersnavel kan onafhankelijk van de
bovensnavel worden bewogen. Papegaaien hebben een korte hals en
vier tenen, waarbij twee tenen naar
voren staan en twee naar achteren.

Brandne tel
De naam Urtica dioica komt van het
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Latijnse uro of "ik brand", wat verwijst naar het prikkende karakter
van de plant, en dioica of 2 huizen,
wat verwijst naar de mannelijke en
vrouwelijke planten. De Nederlandse naam is afkomstig uit het Angelsaksisch en afgeleid van het
woord noedl of naald. De brandnetel is kosmopolitisch d.w.z. een cultuurvolger.
In Nederland komt de Grote brandnetel en de Kleine brandnetel voor.
De bloemtrossen van de grote
brandnetel hangen in okselstandige
aren, van de kleine brandnetel staan
ze rechtop. Beide brandnetels hebben brandharen. Aan de top van de
knop van de brandhaar zit een
weerhaakje. Bij aanraking komt het
weerhaakje in de huid vast te zitten
en breekt de knop van de brandhaar
af en komt een mengsel van mierenzuur, acetylcholine, histamine,
serotonine en een nog niet geïdentificeerde stof naar buiten dat een
branderig gevoel op de huid geeft
en later blaren op de huid kan veroorzaken.

Toilet
500 miljoen mensen in India hebben geen toilet! India trekt 10 miljard roepies uit om dit probleem op
te lossen voor 2012. Omgerekend is
dat een bedrag van 173 miljoen
euro
(Bron: KIJK)

Saiga antilope
Het aantal saiga-antilopes in het
Grote Meren gebied in Noord-West
-Mongolie is het afgelopen jaar met
de helft toegenomen. Naar schatting
levern er nu zo’n 2.800 antilopes.
Minder goed nieuws is dat de Mongoolse politie onlangs 108 saigahoorns onderschepte. Van de hoorn
worden medicijnen gemaakt en ze
zijn daarom veel geld waard. Het
Wereld Natuur Fonds doet er alles
aan om deze illegale jacht te stoppen.
(Bron: Panda)
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Lichtge vende die ren
Nieuw Chinees onderzoek heeft het
voor elkaar gekregen om fluorescerende biggetjes geboren te laten
worden. Wanneer de diertjes in UV
-licht worden gehouden, lichten ze
groen op. Dit was volgens de wetenschappers nodig voor onderzoek
naar het fokken van speciale varkens die organen moeten gaan leveren voor mensen.
(Bron: KIJK)

Slapende walvissen
Een Schotse wetenschapper heeft
voor het eerst diep slapende walvissen aangetroffen. Tot nu toe werd
aangenomen dat walvissen alleen
maar met een hersenhelft tegelijk
slapen. De andere hersenhelft blijft
actief en een oog open, mogelijk
omdat de half slapende walvis zo
attent kan zijn op gevaren.
De Schot ontdekte bij de kust van
Chili een groep diep slapende potvissen die met de bek omhoog verticaal in zee dreef.
Potvissen slapen overigens maar 7
procent van hun levenstijd en zijn
daarmee de zoogdiersoort die de
minste slaap nodig heeft - nog min-

der dan de giraf (8 procent). Veel
mensen slapen een derde van hun
leven
(Bron: nu.nl)

Vrieskluis
De grootste zadenbank ter wereld is
in februari op het Noorse eiland
Spitsbergen officieel geopend. De
internationale genenbank geldt als
een soort Ark van Noach waarmee
wetenschappers de gewassen van de
we r e ld willen ga an r e dden .
Het is de bedoeling in een diepvrieskluis met ruimte voor miljoenen monsters uiteindelijk de zaden
van alle belangrijke gewassen te
bewaren. Na catastrofes of andere
problemen kan de mensheid dan
teruggrijpen op de zadenbank.
(Bron: nu.nl)

voor u samengesteld door
Guus Degenaar

Nieuw talent

D

e redactie van de nieuwsbrief
Mark en Leij gaat veranderen. Eén onze r redacte uren
(ondergetekende in dit geval) gaat
plaats maken voor nieuw talent
met een nieuwe creatieve inbreng
en dit alles gecombineerd met een
goed Nederlands taalgevoel en een
inlevingsvermogen naar onze lezers toe.
Vanaf 1 januari 2009 zou je dus
mee kunnen draaien in onze redactie, waarbij ik nog terloops vermeld
dat gezelligheid tijdens de redactiebijeenkomsten een secundaire arbeidsgeneugte is!!!
Iets voor jou? Reageer dan naar de
e in dre da ct e ur W im Dumo nt
(wimdumont@kpnplanet.nl)

Saiga antilope

Guus Degenaar
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De natuurvereniging streef t 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 leef omgeving in dit

gebied voor mensen, f lora en f auna 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.
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