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O p de jaarvergadering van vrijdag 30 oktober j.l. nam Will Woestenberg, 
na 6 jaar, afscheid als voorzitter van Mark en Leij.  

De kennismaking met Will herinner ik me nog goed. Op een mooie zomer-
dag in 2000 had ik mijn telescoop bij de Bleeke Heide opgesteld toen er ie-
mand met een oude scheepskijker naast me kwam staan. We raakten aan de 
praat en Will werd steeds enthousiaster toen hij zag hoe dichtbij de telescoop 
de vogels bracht. Ik attendeerde hem op een aantal kenmerken waardoor je 
soorten op naam kon brengen. Het werd toen al snel duidelijk: dit is een 
echte natuurliefhebber. 
  
Natuurliefhebber word je meestal niet zomaar. Het zit in je genen. Zo ook bij 
Will. Als 16-jarige trok hij al met Chaamse jeugdvrienden de velden in. Reeën 
en ganzen kijken waren hun favoriete bezigheden. Dit natuurclubje viel helaas 
uit elkaar en in Alphen waren weinig mensen in de natuur geïnteresseerd. 
In 1997 wist Will van de oprichting van Mark en Leij. Echter, in de avonduren 
studeerde hij Bedrijfskunde aan de Landbouwhogeschool in Dronten, en om 
dat tot een goed einde te brengen besloten Will en zijn vrouw Angelie dat de 
natuurvereniging nog even moest wachten. Angelie en Will hadden ook nog 
de zorg voor vier opgroeiende en studerende kinderen. De belangstelling voor 
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Natuuragenda
december 
21, zo 9.30 Vissen op zondag 
27, za 9.00 Werkdag natuur 
januari 
4,   zo 9.30 Wandelen Chaam 
9,   vr 20.00 Nieuwjaarsbijeenkomst met 
  traditioneel de Quiz 
  (zie pagina 6) 
11, zo 9.30 Wandelen Baarle 
18, zo 9.30 Vissen op zondag 
31, za 9.00 Werkdag natuur 
februari 
1,   zo 9.30 Wandelen Chaam 
8,  zo 9.30 Wandelen Baarle 
13, vr 20.00 Lezing: Kazachstan  
  (zie pagina 7) 
15, zo 9.30 Vissen op zondag 
28, za  9.00 Werkdag natuur 
maart 
1,   zo 9.30 Wandelen Chaam 
8,   zo 9.30 Wandelen Baarle 
13, vr 20.00 Lezing: De Poolstreken  
  (zie pagina 19)  
15, zo 9.30  Vissen op zondag 
april 
5,   zo 9.30 Wandelen Chaam 
10, vr 20.00 Lezing:Vliegend door de  
  microkosmos 
12, zo 9.30 Wandelen Baarle 
19, zo  9.30 Vissen op zondag 
mei 
3,   zo 9.30 Wandelen Chaam 
8,   vr 20.00 8 t/m 10 mei fototentoonstel
  ling fotowerkgroep 
  (zie pagina 7)  
10, zo 9.30 Wandelen Baarle 
17, zo 9.30 Vissen op zondag   

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

Kijk ook op de agenda van M&L: www.markenleij.nl 

Afscheid van Mark en Leij-
voorzitter Will Woestenberg 

Foto: Jeanet de Jonge 

WinterWinter  

 Will Woestenberg             Foto: Archief M&L 
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bij en proberen we vorm te geven 
aan ecologische verbindingszônes 
en reservaten zoals de Bleeke Hei-
de, ’t Broek en ’t Merkske. Will is 
zich terdege bewust dat het realise-
ren van 1100 ha natuur vooral te 
danken is aan de goede sfeer in de 
commissie. Op zijn eigen wijze gaat 
hij hier heel constructief mee om. 
Op 19 oktober 2008 worden in Bel-
levue de plannen voor deze 1100 ha 
gepresenteerd aan een overvolle 
zaal met belangstellenden.  
 
Vanaf begin 2008 ligt de verant-
woordelijkheid voor natuur en land-
schap vooral bij Will en neemt hij 
ook plaats in de agendacommissie 
die de Landinrichtingsvergaderin-
gen voorbereidt. Samen met Antoon 
van Tuijl zal Will het proces, na-
mens natuur en landschap, verder 
voltooien.  
 
Voorzitter uit nood 
In de nieuwsbrief van september 
2002 presenteert Mark en Leij haar 
nieuwe kandidaat-voorzitter. Deze 
trekt zich echter terug op dinsdag 
29 oktober, 3 dagen voor de jaar-
vergadering. In een ingelaste be-
stuursvergadering, daags voor de 
jaarvergadering, verklaart Will zich 
bereid dat hij, als noodoplossing, 

natuur en landschap bleef echter 
latent aanwezig.  
 
Lid en bestuurslid van Mark en 
Leij 
In 2000 kreeg hij het wat rustiger 
en besloot hij eens naar de Bleeke 
Heide te gaan. De faam van de vo-
gelrijkdom van dit nieuwe natuur-
gebied was ook in Alphen doorge-
drongen. Will raakte enthousiast 
van alle waarnemingen die hij op 
die mooie ochtend deed en meldde 
zich enkele dagen later aan als lid. 
Met 4 opgroeiende kinderen werd 
hij meteen actief bij de jeugdgroep 
van Mark en Leij. Ook bezocht hij 
met zijn twee oudste kinderen stee-
vast de dia-avonden van Mark en 
Leij.  
Vanaf mei 2001 gaat hij iedere za-
terdag met ons op pad en vergroot 
zijn kennis van vogels, vlinders, 
amfibieën en planten. Will blijkt 
een snelle leerling. Ook de proble-
men waar natuurbeschermers nu 
eenmaal mee te maken krijgen, 
wekken zijn interesse.  
Zijn betrokkenheid bij natuurbe-
houd en –herstel neemt snel toe en 
op de jaarvergadering van 26 okto-
ber 2001 wordt Will bestuurslid en 
activiteitencoördinator. 
 
Lid van de Landinrichtingscom-
missie  
In 2002 reageert Will positief op 
mijn verzoek zitting te nemen in de 
Landinrichtingscommissie. Wij 
vinden het ontzettend belangrijk 
iemand in de commissie te hebben 
die beseft dat Landinrichting geen 
gevecht met de boeren is. maar 
veeleer het samen inrichten van de 
streek waarbij aan alle belangen 
(landbouw, natuur en recreatie) 
evenredig recht wordt gedaan. 
Landinrichting is, bij een goede 
verstandhouding, een fantastisch 
middel om alle gronden op de goe-
de plaats te leggen. De Brabantse 
Milieufederatie en de provincie ne-
men onze voordracht over. Op 
woensdag 19 juni 2002 woont hij 
zijn eerste commissievergadering 

maximaal een half jaar als interim-
voorzitter wil fungeren. Tijdens de 
jaarvergadering gaan de leden hier-
mee akkoord. In het daarop volgen-
de half jaar slagen we er niet in een 
nieuwe voorzitter te vinden en, op 
verzoek van het bestuur, besluit 
Will door te gaan tot de volgende 
jaarvergadering. Het zullen in totaal 
6 (!) jaar worden. Ook op de jaar-
vergaderingen van 2003, 2005 en 
2007 wordt Will herkozen als voor-
zitter. Het bestuur weet steeds, met 
zachte aandrang, Will zo ver te krij-
gen er nog maar een jaartje aan vast 
te plakken. Ook zijn gezin geeft 
groen licht, want voorzitter zijn van 
zo’n grote vereniging is geen sine-
cure en vereist veel tijd, energie en 
tact. De secretaris van destijds, Ine 
Geerts, weet ook onze leden te 
overtuigen als ze hen vraagt hun 
stem op Will als voorzitter uit te 
brengen "want hij is zo prettig in 't 
gebruik".  
 
Niet van een leien dakje 
Op 16 januari 2003 stelt het Mark 
en Leij bestuur, op voorstel van 
Will, de werkgroep “Externe Con-
tacten” in. Deze werkgroep bestaat 
uit specialisten die zich, namens de 
vereniging, vooral gaan bezighou-
den met de contacten met gemeen-

Will hier tijdens de kennismaking met het nieuwe gemeentebestuur (13-05-2005) 
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de bijeenkomst aanwezig. Zij ken-
nen ons als geen ander wat ook 
blijkt uit de toespraak van burge-
meester Hendrikx waarin hij Mark 
en Leij typeert als vereniging. Na 
het veldbezoek naar ‘t Broek be-
sluiten Will en burgemeester Nuij-
ten de bijeenkomst met het uitspre-
ken van de hoop dat de bijeenkomst 
zal bijdragen tot een nieuwe en con-
structieve samenwerking.  
 
Politiek café 
Op 17 februari 2006 organiseert 
Mark en Leij een politiek café. Hier 
wordt eindelijk het gelijk van Mark 
en Leij aangetoond als journalist 
BN de Stem-journalist Norbert 
Bökkering constateert: “Communi-
catie en voorlichting zijn geen items 
meer in de verkiezingsstrijd tussen 
de politieke partijen in de gemeente 
Alphen-Chaam. Alle lijsttrekkers 
zijn het erover eens dat de gemeen-
te op dat punt de afgelopen periode 
in de richting van de burgers heeft 
gefaald en dat daar nu echt verbe-
tering in zal moeten worden ge-
bracht. Ze deden deze gezamenlijke 
belofte tijdens het Politiek Café van 
Mark en Leij.” 
Tijdens de daarop volgende verkie-
zingen krijgen we een geheel nieuw 
college met wie de verstandhouding 
tot op de dag van heden fantastisch 
is. "Natuur en Landschap" staan 
weer op de politieke kaart als vol-
waardige drager van het buitenge-
bied naast landbouw en recreatie. 
Dit college straalt uit dat ze het bui-
tengebied weer integraal willen be-
naderen en daarbij een bindende rol 
tussen partijen c.q. belangengroepe-
ringen willen vervullen. Alle moei-
te en energie die Will in dit proces 
gestopt heeft, zijn niet voor niets 
geweest.  
 
Veel gebeurd 
Het voert te ver alles te beschrijven 
wat er onder Will’s voorzitterschap 
heeft afgespeeld. Een absoluut 
hoogtepunt was natuurlijk de vie-
ring van het tienjarig bestaan van de 
vereniging op 30 maart 2007. De 

omschrijft het als volgt:  
“Vanavond viert heel Alphen het 
kampioenschap van Viola. Het bier 
zal rijkelijk vloeien. Toch weet ik 
zeker dat er morgen niemand zo’n 
kater heeft als ik”.  
M&L is dermate teleurgesteld over 
de houding van het college dat be-
sloten wordt het overleg met de 
gemeente op te schorten.  
Een kentering komt als we op 4 
maart 2005 kennismaken met Har-
rie Nuijten, de nieuwe burgemees-
ter van Alphen-Chaam. Het feit dat 
Mark en Leij de eerste belangen-
groepering is die hij uitnodigt, zegt 
iets over zijn motivatie een opening 
te vinden in de stroeve relatie tus-
sen de gemeente en M&L. Will en 
ik houden een goed gevoel over als 
de nieuwe burgemeester ons zijn 
bestuurlijke visie uitlegt. De ver-
zoening vindt plaats op vrijdag 13 
mei 2005 in het Chaamsch Wapen 
waarbij, naast het voltallige college, 
een ruime delegatie raadsleden en 
ambtenaren aanwezig zijn. Op ons 
verzoek zijn ook de voorzitter van 
de landinrichtingscommissie, bur-
gemeester Hendrikx van Baarle-
Nassau, Aad Groenewegen van de 
Dienst Landelijk Gebied en Guust 
van der Steen namens de ZLTO bij 

tes, natuurbeherende instanties, ZL-
TO, BMF, waterschappen etc. 
Meestal leidt Will deze besprekin-
gen. 
In 2004 krijgen we een stevig pro-
bleem met de gemeente Alphen-
Chaam. Wij vinden dat het ambitie-
niveau van het College eenzijdig is 
en zich teveel beperkt tot economi-
sche aspecten. Voorbeelden zijn de 
gemeentelijke invulling in het Re-
constructieproces en de recreatie-
vormen die men toe wil staan in de 
Recreatieve Driehoek. Tevens vra-
gen wij ons af of de raadsleden wel 
voldoende geïnformeerd worden. 
We maken ons ook zorgen over de 
grootte van de LOG-gebieden 
(gebieden waar megastallen ge-
bouwd mogen worden) in Alphen.  
In een ultieme poging een evenredi-
ge belangenafweging af te dwingen, 
spreekt Will op 29 april 2004 de 
gemeenteraad toe over deze onder-
werpen. Een schorsing van de raad 
wordt gebruikt om buiten het vizier 
van de belangstellenden te beraad-
slagen. Alle mooie woorden van 
politieke partijen richting Mark en 
Leij ten spijt, komt er een raadsbre-
de overeenstemming met groen 
licht voor het college als uitkomst. 
De teleurstelling is enorm. Will 

Will, de drijvende kracht achter de kettingzaag 
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A ls de decembernieuwsbrief bij 
de leden van Mark en Leij op 

de deurmat valt is de landinrich-
ting in het werkgebied van de na-
tuurvereniging begonnen aan de 
afrondende fase van de werkzaam-
heden in het veld. Met de gunning 
van de laatste twee kavelaanvaar-
dingsbestekken, Baarle-Nassau/
Ulicoten enerzijds en Chaam-
Noord anderzijds, aan de aanne-
mer komt het einddoel van de 
landinrichting weer een stevige 
stap dichter bij.  
 
Bestekken 
Het maken van de bestekken is een 
moeilijke en tijdrovende klus. Alle 
afspraken die met de boeren zijn 
gemaakt over de herinrichting van 
de landbouwgronden moeten wor-
den verwerkt. De nieuwe kavel-
grenzen moeten worden uitgezet, er 
moeten sloten worden gegraven en 
andere sloten moeten mogelijk wor-
den gedempt. Houtopstanden moe-
ten mogelijk worden gerooid en een 
aantal percelen zal worden gedrai-
neerd. Kortom, het gebied gaat op 

de schop en krijgt een nieuw aan-
zicht. Naast de compensatie voor de 
te rooien bomen, die in veel geval-
len al in een eerder stadium heeft 
plaatsgevonden bij onder andere ’t 
Broek in Chaam en het Merkske in 
Castelré, stelt de gemeente Baarle-
Nassau geld beschikbaar voor een 
erfbeplantingsregeling, vergelijk-
baar met de “samen voor groen” 
actie die een aantal jaren geleden 
een groot succes was in de voorma-
lige gemeente Alphen-Riel. Naast 
het opnemen van de diverse uit te 
voeren werkzaamheden moet in het 
bestek een goede en betrouwbare 
inschatting worden gemaakt van de 
hoeveelheid werk die nodig is om 
de klus te klaren en er moeten de 
nodige vergunningen worden aan-
gevraagd. Het traject van de ver-
gunningen is al een tijdrovend pro-
ces vanwege de inspraak- en be-
zwaarperiodes die daar mee ge-
paard gaan. Maar de klus is ge-
klaard en de vereiste vergunningen 
van de provincie, de gemeentes 
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 
en de waterschappen zijn binnen. 

provincie, de burgemeesters van 
beide gemeentes, de natuurbeheren-
de instanties en waterschappen 
spraken hun waardering uit voor de 
wijze waarop Mark en Leij zich 
manifesteert in het krachtenspel. 
Het vogelkijkscherm aan de Bleeke 
Heide was hun gezamenlijke ca-
deau.  
Fijne herinneringen bewaren we 
ook aan de Madd day waarin we 
samen met B&W, de raad en de 
ambtenaren van de gemeente     
Alphen-Chaam aan het werk waren 
in onze natuurgebieden. We zullen 
nooit de verbaasde en dankbare 
blikken vergeten als burgemeester 
Nuijten nestkastjes ophangt in een 
aantal  tuinen van onze bejaarde 
inwoners.  
Will heeft Mark en Leij verder uit-
gebouwd tot wat we proberen te 
zijn: coöperatief, met beide voeten 
op de grond en bereid tot compro-
missen. Hij realiseert zich als geen 
ander dat de doelen die door onze 
vereniging worden nagestreefd, on-
mogelijk te bereiken zijn wanneer 
van ieder verschil van mening een 
principiële kwestie wordt gemaakt 
en wanneer de hakken in het zand 
worden vertaald door zich steeds 
herhalende bezwaarschriften. De 
behaalde resultaten en de perfecte 
verstandhouding met de andere par-
tijen bewijzen dat dit goed is gelukt. 
Dit alles heeft niet alleen enorm 
veel tijd gekost, maar ook energie. 
Het aantal vergaderingen is enorm. 
Elke dag zit je mailbox vol. Je bent 
heel veel van huis. Onze dank en 
waardering gaan daarom niet alleen 
naar Will, maar ook naar zijn vrouw 
Angelie en hun 4 kinderen die hem 
zo vaak hebben moeten missen. 
Will zal weer meer tijd voor hen 
krijgen.  
O ja, de oude scheepskijker heeft al 
lang plaatsgemaakt voor een profes-
sionele telescoop en een dito verre-
kijker.  
 

Namens Mark en Leij,  
Johan Schaerlaeckens 

Foto‘s: Archief M&L 

Afronding landinrichting 
begonnen 

zwarte stern            Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl 
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als broedgebied. Vooral de inmid-
dels sterk bedreigde Grutto heeft 
veel aandacht gekregen bij het op-
stellen van de plannen. De boeren 
die straks de gronden pachten zul-
len rekening moeten houden met 
aanpaste maaitijden zodanig dat de 
weidevogels genoeg tijd hebben om 
hun jongen groot te brengen. In de 
Bleeke Heide zal SBB ook een aan-
tal kleine graanakkertjes in stand 
houden, dit ook op verzoek van 
Mark en Leij. Deze graanakkertjes 
zijn vooral van groot belang voor 
patrijzen en kwartels maar ook klei-
nere akkervogels zoals de gele 
kwikstaart zullen ervan gaan profi-
teren. De Strijbeekse Beek zal in 
het nieuwe reservaat ook een meer 
meanderend profiel krijgen. De ver-
wachting is dat de kwaliteit van het 
water zal toenemen en dat daarmee 
de flora en fauna in en rond de beek 
een sterke kwaliteitsimpuls zal krij-
gen. Met een beetje geluk zal de 
Zwarte Stern, vroeger broedvogel 
op de vennen van de Strijbeekse 
Heide, straks de Bleeke Heide als 
broedgebied ontdekken. 
 
Beken 
Later in 2009 zal het derde en laat-
ste natuurbestek dat nog moet wor-
den uitgevoerd worden aanbesteed. 
Waterschap Brabantse Delta is voor 
dit werk, dat bekend staat onder de 
naam Chaamse Beken II / Bremer / 
Merkske-Oost, het bestek nog aan 
het schrijven. De plannen, waarover 
gedurende een aantal maanden goed 
is nagedacht en over is onderhan-
deld, zijn inmiddels goedgekeurd. 
Als ook dit bestek eind volgend jaar 
wordt voltooid, zijn alle veldwerk-
zaamheden welke onder de verant-
woordelijkheid van de landinrich-
tingscommissie moeten worden 
uitgevoerd klaar. Hopelijk zullen 
grootschalige werkzaamheden in de 
nabije toekomst achterwege blijven 
en kunnen we gaan genieten van 
ons nieuwe landschap met daarin 
een fors deel nieuwe natuur. 
 

Will Woestenberg 

stek. Werk met werk maken dus. 
Ook het natuurbestek Ulicoten-
Noord zal deze winter nog worden 
uitgevoerd en ook de daarbij vrijko-
mende grond zal worden ingezet 
voor ophoging van landbouwgron-
den.  
 
Bleeke Heide 
Met de uitvoering van het natuurbe-
stek Ulicoten-Noord zal het weide-
vogelreservaat de Bleeke Heide fors 
worden uitgebreid. Het gebied dat 
bekend staat als de Zuidelijke 
Bleeke Heide, dat loopt tot over de 
Strijbeekse beek bij de Kleine 
Maaien, zal aan het reservaat wor-
den toegevoegd. Na uitvoering zal 
het reservaat straks meer dan 100 
ha groot zijn. Staatsbosbeheer 
(SBB) zal eigenaar worden van het 
gehele gebied en wordt daarmee 
verantwoordelijk voor het beheer 
van deze natuurgronden. De gron-
den die straks in het reservaat lig-
gen zullen weer worden verpacht 
aan boeren, als het aan Mark en 
Leij ligt aan lokale boeren, die be-
reid zijn de percelen te beheren on-
der de voorwaarden die SBB daar-
aan stelt. Hopelijk zal de uitbrei-
ding van het reservaat straks resul-
teren in een toename van de popula-
ties weidevogels die het gebruiken 

De benodigde vooronderzoeken, 
zoals een explosievenonderzoek en 
een archeologisch onderzoek zijn 
uitgevoerd, en niets staat een uit-
voering van de werkzaamheden nog 
in de weg. 
 
Natuur 
Naast de uitvoering van voornoem-
de bestekken, die eigenlijk alleen 
werkzaamheden bevatten op gron-
den die in gebruik zijn voor de 
landbouw, moeten er binnen de 
landinrichting ook nog een drietal 
natuurbestekken worden uitge-
voerd. Het eerste daarvan, bekend 
als Chaamse Beken I zal gelijktijdig 
met de kavelaanvaardingsbestekken 
worden uitgevoerd. Het grote voor-
deel van het gelijktijdig uitvoeren 
heeft te maken met de vrijkomende 
grond uit het natuurbestek. Bij het 
graven van poelen en vennen en 
voor het verschralen van natuur-
gronden komt veel kwalitatief goe-
de grond vrij die verwerkt kan wor-
den op de landbouwgronden van 
boeren die daarom hebben ge-
vraagd. Sommige landbouwperce-
len liggen vrij laag en kunnen pro-
blemen geven bij overvloedige re-
genval en daarom zullen die perce-
len worden opgehoogd met de vrij-
komende grond uit het natuurbe-

grutto             Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl 
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nende als gezellige avond opleve-
ren. 
  
Doe mee 
Bij deze bent ook u van harte uitge-
nodigd om deel te nemen aan de 
Mark en Leij-Quiz 2009. Wij hopen 
op een grote opkomst van onze le-
den. Stel zelf een team samen (5-7 
teamleden) of kom naar Bellevue en 
kies daar teamgenoten uit de aan-
wezige Mark en Leij-leden waar-
mee een gooi kan worden gedaan 
naar de overwinning! 
Uiteraard zullen wij de avond ope-
nen met een toost op het nieuwe 
jaar. Voor degenen die niet op de 
jaarvergadering waren, tevens een 
uitstekende gelegenheid kennis te 
maken met de nieuwe Mark en Leij
-voorzitter. 
 
Mogen wij u begroeten op vrijdag 9 
januari vanaf 19.45 uur in café Bel-
levue in Chaam? Tot dan! 

 
De quizcommissie en  

het Mark en Leij-bestuur  

gemeente Alphen-Chaam. Het 
wordt ook een strijd tussen twee 
buurgemeentes onder leiding van 
hun resp. Burgemeesters. Natuurlijk 
zijn we ook heel nieuwsgierig of de 
ervaren Mark en Leij-quizzers zich 
in dit geweld staande weten te hou-
den. 
 
Van alles wat 
Na de Nieuwjaarstoost met de nieu-
we Mark en Leij-voorzitter zal Bel-
levue weer het strijdtoneel zijn voor 
zo’n 15 deelnemende teams die el-
kaar de loef proberen af te steken in 
kennis van alle denkbare onderwer-
pen: actualiteiten, de streek, ge-
schiedenis, sport, natuur, muziek, 
radio en televisie. Behalve monde-
linge vragen zal de quiz weer door-
spekt zijn met speciale doe-
opdrachten die de deelnemers de 
adrenaline door de aderen doet 
vloeien. 
Halverwege mag even achterover 
worden geleund om de keel met een 
drankje te smeren en de grijze cel-
len een ogenblik rust te gunnen. 
Quizmaster Johan Schaerlaeckens 
maakt dan de tussenstand bekend en 
motiveert op die manier de verza-
melde intelligentsia om in het twee-
de deel nog eens alles uit de kast te 
halen om de concurrentie een ver-
nietigende slag toe te brengen. 
De strenge, maar rechtvaardige ju-
ry, zal het geleverde huiswerk aan 
een nauwgezet onderzoek onder-
werpen en de prestaties in een eind-
rangschikking omzetten. 
Daarop breekt weer het spannende 
moment aan waarop de quizmaster 
bekend maakt welk team zich dit 
jaar de trotse winnaar van de Grote 
Mark en Leij-quiz mag noemen. 
Dat de quiz vervolgens aan de Bel-
levue-tapkast nog eens dunnetjes 
wordt overgedaan, mag geen verba-
zing wekken. 
 
Dit moet haast wel een even span-

O p vrijdag 9 januari organi-
seert natuurvereniging Mark 

en Leij voor het 11e achtereenvol-
gende jaar de Grote Mark en Leij-
quiz.  
 
Mark en Leij gaat vreemd 
Al enkele jaren nodigt de vereni-
ging een extern gastteam uit om aan 
onze quiz mee te doen. Zo namen 
ondermeer Driebandenvereniging ‘t 
Vermaeck, de regionale Rabobank, 
de gemeente Alphen-Chaam en de 
ZLTO al eens deel aan de Quiz. 
Hun enthousiasme werkte zo aan-
stekelijk dat we besloten hebben om 
bij de quiz van 9 januari 2009 meer 
gastteams uit te nodigen. 
 
Linten uitleggen 
We hebben lang nagedacht over de 
wijze hoe dit vorm te geven. Na rijp 
beraad hebben we besloten om, in 
navolging van het initiatief van het 
gemeentebestuur, de Quiz van 2009 
te benutten om linten uit te leggen 
naar verenigingen van de diverse 
dorpskernen van de gemeente Alp-
hen-Chaam. 
Alle uitgenodigde teams hebben 
inmiddels toegezegd graag mee te 
willen doen. De gemeente Alphen-
Chaam onder leiding van burge-
meester Nuijten, het Chaamsch ca-
baret, Wim Segers met de Kerst-
groep/Alphen, de Chaamse Onder-
nemersvereniging geleid door Toon 
Stevens en de niet uit te vlakken 
zijnde afvaardiging van de KVO-
Galder. 
 
Ook de gemeente Baarle-Nassau 
Omdat Baarle-Nassau tot het werk-
gebied van Mark en Leij behoort, 
zijn we blij dat ook deze gemeente 
(onder leiding van burgemeester 
Hendrikx) onze uitnodiging heeft 
aangenomen om aan de Mark en 
Leij-quiz mee te doen. 
De strijd speelt zich dus niet alleen 
af tussen de diverse kernen van de 

De Mark en Leij-quiz van 9 januari 2009 

Mark & LeijMark & Leij--quiz quiz 

20092009  

vrijdag 9 januari vrijdag 9 januari   

café Bellevuecafé Bellevue  

zaal open 19.45 uzaal open 19.45 u  
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H et is twee jaar geleden dat de 
fotowerkgroep van de na-

tuurvereniging Mark & Leij een 
doorstart maakte. In september 
2006 telde de werkgroep zeven le-
den. Nu is dat aantal gestegen 
naar dertien. Dertien, zéér gemoti-
veerde, amateurfotografen met 
doorgaans redelijk eenvoudige ca-
mera’s. 
  
Ongeveer tien keer per jaar komt de 
werkgroep bijeen om gezamenlijk 
een wandeling te maken, ergens 
door het werkgebied van Mark & 
Leij. Het fototoestel ontbreekt tij-
dens deze wandelingen natuurlijk 
niet. Landschappen, bloemen, in-
secten en wat dies meer zij, worden 
op de gevoelige plaat vastgelegd. 
Daarbij is het streven van de werk-
groep er in eerste instantie op ge-
richt om de schoonheid van de na-
tuur in het eerder genoemde werk-
gebied vast te leggen. Natuurlijk 
wordt er ook aandacht geschonken 
aan de artistieke aspecten van foto-
grafie, maar dat is (nog) niet ons 
belangrijkste doel. 
Steeds na een gezamenlijke wande-
ling worden de foto’s bij Bellevue 

op groot formaat door ons bekeken, 
bewonderd en eventueel bekriti-
seerd. Een deel van de foto’s wordt 
uiteindelijk op de website van M&L 
geplaatst. 
 
In 2007 hebben we, na afloop van 
de ledenvergadering, een diapresen-
tatie verzorgd. Jammer was toen dat 
het geluid bij de eerste helft van de 
presentatie bijzonder slecht was, 
maar desondanks werd er toch nog 
met veel bewondering naar de ge-
toonde foto’s gekeken. 
De huidige werkgroep heeft beslo-
ten om de leden van de Mark & 
Leij opnieuw kennis te laten maken 
met hun werk, maar nu in de vorm 
van een expositie. 
Daarom organiseert de ‘fotowerk-
groep’ op vrijdag 8, zaterdag 9 en 
zondag 10 mei 2009 een tentoon-
stelling in café-restaurant Bellevue.  
Met de tentoonstelling willen wij 
voornamelijk de schoonheid van de 
natuur laten zien aan allen die op 
enigerlei manier geïnteresseerd zijn 
in de natuur. 
 

 
Wim Dumont  

Fototentoonstelling  
Fotowerkgroep M&L   

Strijbeekse heide                         Foto: Jeanet de Jonge 

O p vrijdag 13 februari 
zal Tom Snoeckx een 

lezing geven over zijn reis 
in 2006 naar Kazachstan.  
 
Kazachstan is een groot 
land gelegen in Centraal 
Azië aan de rand van het 
West-Palearctische gebied. 
Het grootste deel van dit 
immense land wordt inge-
nomen door onafzienbare 
steppes en halfwoestijnen. 
Grote rivieren voorzien de 
Kaspische Zee, het Aral-
meer en het Balqashmeer 
van water. 
Uiteraard werden de uitge-
strekte steppes bezocht met 
zijn specifieke steppevogels. 
Het indrukwekkend Tien 
Shan-massief met pieken tot 
wel 6000 meter hoogte 
werd bezocht en tevens het 
Balqashmeer. 

Lezing 
Kazachstan 

Vrijdag 13 februari 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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realiseerd en dat is goed nieuws 
voor de natuur. Met afrondende 
inrichtingswerkzaamheden wordt 
de basis gelegd voor waardevolle 
natuur in dit fraaie beekdalland-
schap. Met een goed beheer door 
boswachters, vrijwilligers en onder-
nemers ontstaat een duurzaam sys-
teem van beken en natte natuurpa-
rels als Het Broek en de terreinen 
langs de Heistraat. Natuurgebieden 
die nu al het bezoeken waard zijn 
en de komende jaren, met aandacht 
voor de natuur, nog beter worden 
ontsloten voor recreatie. 
 
Verbindingszone Hogeweg-
Heistraat 
Natuurmonumenten is voor het be-
heer van haar gebieden grotendeels 
afhankelijk van haar leden en subsi-
dies. Voor enkele inrichtingswerk-
zaamheden in West-Brabant is be-
langrijke Europese subsidie ontvan-
gen. Een van de onderdelen is het 
verbeteren van het leefgebied voor 
onder andere de vinpootsalamander 
langs de Heistraat. De vinpootsala-
mander is als bedreigde diersoort 

wordt goed duidelijk wat het effect 
van het project is voor de land-
bouw, water, leefbaarheid en na-
tuur. Natuurmonumenten heeft veel 
waardering voor de inzet van de 
landinrichtingscommissie. Er is een 
landelijk hoog percentage EHS ge-

N atuurmonumenten is een 
landelijke vereniging die 

zich inzet voor behoud en bescher-
ming van natuur, landschap en 
cultuurhistorie in Nederland. In 
West-Brabant beheert Natuurmo-
numenten fraaie natuurgebieden 
en landgoederen, vaak in samen-
werking met lokale verenigingen, 
ondernemers, particulieren en vrij-
willigers. Natuur en cultuur dicht-
bij huis: onder andere de 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. Ga er zelf 
op uit of geef u op voor een excur-
sie. 
 
Landinrichting Baarle-Nassau 
Het landinrichtingsproject is nu in 
een belangrijke fase. De aktepasse-
ring is geweest en inmiddels is dui-
delijk waar alle eigendommen lig-
gen. Natuurmonumenten krijgt be-
langrijke stukken natuur of nog te 
ontwikkelen natuur in beheer. Nu 

Natuurmonumenten West-Brabant 

Beekdal Kerzelse beek    

Ven aan de Hogeweg 
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Gratis natuurblad voor de jeugd! 
Speciaal voor de jeugd is er WILD-
zoekers. Een club met activiteiten 
in de natuur, mee doen met landelij-
ke jeugdacties (vogeltellingen, na-
tuurdag, 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!).  
Natuurmonumenten zet zich in voor 
de natuur in Nederland, ook bij u in 
de buurt. Kijk op www.natuur-
monumenten.nl voor informatie 
over de natuur, mogelijkheden om 
de natuur in te gaan (routes en ex-
cursies) en om Natuurmonumenten 
te steunen. Word lid en/of help 
mee! 
 
Alle lezers goede feestdagen en een 
natuurlijk 2009! 
 
 

 
 
 

Natuurmonumenten  
West-Brabant 

Frans van Zijderveld  
Foto’s: Frans van Zijderveld 

Schets: Ecologica  

“het vlaggenschip” van dit project, 
maar in de praktijk profiteren veel 
andere planten- en diersoorten mee. 
Een van de grote vennen wordt ver-
der vrijgesteld en delen van de ran-
den geplagd. Door het weghalen 
van jonge dennenopstanden ont-
staan verbindingen tussen de ven-
nen en met de open gebieden langs 
de Heistraat. Een gedeelte van het 
vrijkomende hout wordt afgevoerd 
en plagsel wordt verwerkt op akker-
tjes in de nabije omgeving. Er blijft 
echter voldoende over voor het ma-
ken van stapels van stammen en 
plagsel: een ideale plek voor amfi-
bieën en reptielen. Uitvoering is 
voorzien tot zomer 2009.  
 
Balleman - Kerzelsche Beek 
De planvorming voor de ecologi-
sche verbindingszone langs de Ker-
zelsche Beek ten westen van Galder 
is in volle gang. Doel is het ontwik-
kelen van een duurzaam beeksys-
teem door stroken langs de beek in 
te richten en extensief te beheren. 
Bovendien zijn de verdere verster-
king van het landschap en het reali-
seren van onder andere een fraai 
wandelpad ten westen van Galder 
onderdeel van de plannen. Hierover 
in een volgende nieuwsbrief meer.  

Chaamse beek aangepast 

I n de nieuwsbrief september 2008 
schreef Will Woestenberg zijn 

laatste column als voorzitter. Die tra-
ditie neem ik graag over. In dit num-
mer nu mijn eerste column. Deze gaat 
van wereldwijd naar de mensen en de 
natuur hier in het Mark & Leij ge-
bied. 
 
Immers, sinds september is er veel in-
grijpends in de wereld gebeurd. Het is 
overduidelijk geworden dat we roof-
bouw gepleegd hebben op de wereldfi-
nanciën. Het gevolg is de kredietcrisis. 
Er wordt nu overlegd en er worden 
oplossingen bedacht, zodat het niet 
weer kan gebeuren. Herstel is nodig. 
 
Het lijkt heel erg op de roofbouw die 
wordt gepleegd op de natuur en op het 
milieu. Dat gebeurt op vele plaatsen in 
de wereld. De productie van soja en 
palmolie en zelfs die van de houtpro-
ductie gaat ten koste van natuur en het 
milieu. Ook hier is herstel nodig, ook 
voor de bewoners in die gebieden ver 
weg, meestal de kleinere boeren. 
 
Hier in het stroomgebied van de Mark 
& Leij is niet zo lang geleden ook de 
natuur en het milieu overbelast ge-
weest. Gelukkig zijn er al langer veel 
initiatieven voor herstel. Zo is ook in 
de landinrichting veel opgenomen om 
natuur en milieu te herstellen. Er is al 
veel bereikt en er wordt veel bereikt, 
mede dankzij Mark & Leij en dankzij 
de agrariërs. Dat geeft hoop voor het 
oplossen van de grotere problemen. 
 
Will Woestenberg heeft de laatste zes 
jaar leiding gegeven aan die bijdrage 
vanuit Mark & Leij. Will en de ver-
trekkende bestuursleden wil ik hier 
hartelijk bedanken. Wij, het nieuwe 
bestuur, willen dit graag voortzetten. 
 

Sjef Langeveld 

Van de nieuwe  
voorzitter 
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met de grote vraagstukken van deze 
tijd: de moeilijke positie van de 
boeren, vooral de kleinere boeren, 
het energievraagstuk en de bio-
brandstoffen, de gevolgen van de 
klimaatverandering. Je wordt ge-
confronteerd met het verdrogen van 
de landbouwgronden, het verwoes-
tijnen van de bossen en natuurge-
bieden, het verlies van water in ri-
viergebieden. Je ervaart hoe de eco-
nomische krachten de kansen van 
die mensen en hun leefomgeving 
bedreigen.  

Je raakt doordrongen van het belang 
de jeugd vroegtijdig vertrouwd te 
maken met deze problemen. 
 
Van dat werk is er nog iets in mijn 
dagelijks leven. Ik ben betrokken 
bij het bereiken van duurzaam ge-
kweekte thee in Sri Lanka en bij het 
duurzaam produceren van bloemen 
en planten wereldwijd.  
Ook is er in het leven van alle dag 
de wijngaard “Dassemus” van onze 
zoon Ron en “zijn” Monique. De 
wijngaard wordt biologisch gerund. 
Ons land grenst aan een paar beken-
de Chaamse boerenbedrijven en 
grenst ook aan het natuurgebied 
“het Broek”.  
 
Ik ben geboren in Lisse en heb op 
heel veel verschillende adressen 
gewoond binnen en buiten Neder-
land. Sinds kort ben ik met pensi-
oen. Ik hoop dat ik een goede actie-
ve bijdrage kan leveren aan natuur, 
landschap en leefmilieu van Mark 
en Leij. 

 
 

Sjef Langeveld 

E en paar maanden geleden 
vroeg John van Raak namens 

het huidige bestuur van Mark & 
Leij of ik in het nieuwe bestuur 
wilde komen. Ik heb ja gezegd. Ik 
vind het een uitdaging om in ons 
eigen woon- en leefgebied met vele 
anderen van de vereniging op te 
komen voor de belangen van na-
tuur, landschap en leefomgeving. 
De leden van Mark & Leij doen 
dat in een goede verstandhouding 
met elkaar, met een prachtige web-
site, een mooi verenigingsblad en 
veel activiteiten. 
 
Tot voor kort was het mijn werk op 
te komen voor dezelfde belangen 
elders in de wereld. Nu wordt het 
vrijwilligerswerk en een deel van 
het dagelijkse leven hier. Ik hoop 
dat ik mijn ervaring en mijn net-
werk ten dienste kan stellen van het 
Mark & Leij gebied. 
 
Met Marijke woon ik op de Dasse-
mus sinds juli 1999. Wij komen uit 
Breda waar we 21 jaar gewoond 
hebben. Daar was ik hoofd van Na-
tuur en Landschap (1979 tot 1990), 
vaak nog de dienst beplantingen 
genoemd. Vervolgens heb ik ge-
werkt in Wageningen (1990-2000). 
Ik leidde bij het Instituut voor Bos 
en Natuurbeheer het praktijkonder-
zoek voor natuur, landschap, groen 
en bosbeheer op het platteland en in 
de stad. Met een groep van onge-
veer 40 onderzoekers zochten we in 
de praktijk naar oplossingen voor 
de vraagstukken van ecologie en 
samenleving. Als je werkelijk als 
gemeente, overheid, Natuurmonu-
menten, Staatsbosbeheer of particu-
lier bos eigenaar of gewoon burger 
goed voor natuur en landschap wilt 
zorgen, dan is dit type onderzoek 
onontbeerlijk. Om succesvol te zijn 
gaat het vaak om de juiste economi-
sche beslissingen of om een goed 
inzicht in, bijvoorbeeld, recreatieve 

mogelijkheden. Wetgeving of ruim-
telijke ordening kan strijdig zijn 
met die belangen maar ook heel 
behulpzaam.  
 
In 2000 kreeg ik de mogelijkheid 
om te gaan werken bij Both ENDS. 
Het is een heel bijzondere baan ge-
worden. Both ENDS is zowel een 
milieuorganisatie als een organisa-
tie voor internationale samenwer-
king. De kern van het werk is sa-
menwerken met natuur en milieuor-
ganisaties in de zogenaamde ont-
wikkelingslanden, om met hen op te 
komen voor de belangen van het 
milieu in de ruimste zin. Het blijkt 
dat het vaak gaat om de rechten van 
mensen, hun recht op hun eigen 
land, recht om hun eigen voedsel te 
kweken, recht op hun eigen inko-
men, recht op een gezonde en na-
tuurlijke leefomgeving en het gaat 
om die gezonde en natuurlijke 
leefomgeving zelf. 

In dit internationale werk kom je in 
aanraking met heel veel goede men-
sen, maar ook met heel veel on-
recht. Je komt direct in aanraking 

Even voorstellen: Sjef Langeveld 

Sjef Langeveld 

...Je raakt doordrongen van 
het belang de jeugd vroegtij-
dig vertrouwd te maken met 

deze problemen... 

...In dit internationale werk 
kom je in aanraking met heel 
veel goede mensen, maar ook 

met heel veel onrecht... 
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gevers aanwezig. De bijeenkomst 
vond plaats in het stamcafé van 
Mark en Leij, zaal Bellevue, waar 
de genodigden werden ontvangen 
met koffie en een kleine lekkernij 
met daarop het logo van Mark en 
Leij. Will Woestenberg verrichtte 
de aftrap met een welkomstwoord 
waarin hij partijen opriep gebruik te 
maken van de expertise die bij vele 
lokale natuur- en heemverenigingen 
ruimschoots voorhanden is. Will 
gaf tevens aan dat deze bijeenkomst 
één van zijn laatste bijeenkomsten 
als voorzitter van de vereniging 
was, aangezien hij de voorzittersha-
mer bij de eerstvolgende jaarverga-
dering overdraagt. 
 
Goede samenwerking 
Zoals gezegd waren vertegenwoor-
digers van de gevers van het cadeau 
aanwezig; Burgemeester Nuyten 
van de gemeente Alphen-Chaam, 
Wethouder Kerremans van de ge-
meente Baarle-Nassau, Anke Die-
lissen van Waterschap Brabantse 
Delta en de heer Van Vugt als voor-
zitter van reconstructiecommissie 
De Baronie van provincie Noord 
Brabant. 
Alle vier namen zij kort het woord 
waarbij door Burgemeester Nuyten 

V rijdag 24 oktober 2008: hij 
staat er. Het vogelkijkscherm 

op de Bleeke Heide van natuurver-
eniging Mark en Leij is officieel in 
gebruik genomen.  
Het vogelkijkscherm is een geza-
menlijk cadeau van de gemeentes 
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, 
de provincie Noord-Brabant en 
waterschap Brabantse Delta aan 
natuurvereniging Mark en Leij ter 
gelegenheid van het 10-jarig be-
staan van de vereniging in maart 
2007.   
 
De realisatie van het kijkscherm 
had helaas als gevolg van een been-
breuk van de trekker van het pro-
ject, Joyce Scheidemans en vertrek 
van enkele leden uit de project-
groep, enige vertraging opgelopen, 
maar het scherm is nu voltooid. Ge-
heel vervaardigd van beton en der-
halve ook “vandaalbestendig”. 
De beplanting van het terrein zal op 
een later tijdstip door de werkgroep 
van Mark en Leij worden uitge-
voerd zodra het plantmateriaal door 
SBB ter beschikking wordt gesteld.. 
Maar 24 oktober was het dan toch 
zover, naast een groot aantal geno-
digden waren natuurlijk ook verte-
genwoordigers van de vier gulle 

de gezonde samenwerking tussen 
natuurvereniging en gemeente en 
het gezamenlijk zoeken naar com-
promissen specifiek werden ge-
noemd. 
Wethouder Kerremans stipte even-
eens de positieve samenwerking 
aan en gaf nog als advies om als 
natuurvereniging de samenwerking 
met gelijkgestemde organisaties te 
zoeken, zoals bijvoorbeeld de ABC 
Milieugroep uit Baarle-Nassau. 
De heer Van Vugt van de recon-
structiecommissie De Baronie en 
Anke Dielissen van Waterschap 
spraken in algemene bewoordingen 
hun waardering voor de natuurvere-
niging uit. 
 
Officiële opening van het scherm 
Op uitnodiging van de voorzitter 
werd vervolgens plaats genomen in 
de tractortram, bestuurd door Wim 
Segers uit Alphen en ging het, ver-
gezeld door een miezerig regentje, 
richting vogelkijkscherm, door 
sommigen ook wel gluurmuur ge-
noemd. 
Na het doorknippen van het ver-
plichte lintje konden de aanwezi-
gen, desgewenst met een telescoop, 
een blik werpen op de Bleeke Hei-
de, waarbij het vogelkijkscherm 
gelukkig iedereen beschermde te-
gen wind en regen. 
De terreininrichting is zo goed als 
klaar. Er is rekening gehouden met 
parkeerplaatsen voor auto’s en fiet-
sen. Zelfs aan een picknickbank 
met tafel is gedacht. 
Door Wim Segers uit Alphen werd 
nog een boerengedicht ten gehore 
gebracht, waarvan de tekst op pagi-
na 12 is afgedrukt. 
Tot slot werd in Bellevue onder het 
genot van een drankje en een hapje 
tevreden teruggeblikt op weer een 
succesvol afgesloten project. 

 
Guus Degenaar 

Foto Wim Dumont 

Opening vogelkijkscherm Bleeke Heide 

V.l.n.r.: dhr. P. van Vugt, mevr. Anke Dielissen, dhr. C.C. Kerremans           
en drs. H.W.S.M. Nuyten. 
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M ar nou zakket wir af. 
Mee onzen boerenstaant. 

De ontginningen van toen 
Worren wir opgeplaent. 
De wegen ut spoort of de recreaant 
Die eisen flink hun tol. 
En ik betwijfel of den mega boer 
Ut mee dees prêêzen nog houd vol. 
Ut laand verschroald 
Want minnas kwaam. 
Ut erreme laand word rêêk oan blommen 
En we motten ut hebben van de steun. 
Omas boer vort rond te kommen. 
 

W e gon wir trug nor af. 
Ma dê mode zo nie noemen. 

Want op onzen boeren staand 
Blêven ze in Den Hoag toch roemen 
Of dê me stoppen of blêven oan de gang. 
We motten aaltij wel betoalen. 
En mee dê geld kan niemand dan 
Un gouwe haandruk komen hoalen. 
Mar kop op, wij hebben ut oudste beroep. 
Ze boerden dur de eeuwen henne. 
Alleen den boer van nouw zal meschien 
Beter den komputer as zunnen akker kenne. 
 

N ou zen we hier bij elkoar 
Mark en Leij wenst jullie geluk mee oe 

bedrijven 
En stiekem hopen ze erbij 
Dê ge nog lang boer zult blêven. 
Ok goeie gezondheid, want dê is nummer een . 
Dê is toch ut schoonste bezit. 
Degge kunt blêven oan de gang 
En nie mokt oe liste rit. 
We zen net mee un noewe eeuw begonnen 
Doar zal veul in komen keken. 
Hoe dê ut goi ik ben benoewd. 
Dê zal loater nog wel blêke. 
 

E ens was ooit ut Brabants zaand. 
Un vergeten stukske grond 

Waor erreme boerkes wonden 
Mee aamper un broek oan hullie kont. 
Ze werkten hard, die boerkes. 
En ontgonnen heel veul haai. 
Woar brem en buntgras groeide 
Doar kwaam un heel koai waai. 
Der kwamen boerderijkes. 
En in de durpkes kwaam we groei. 
Ge waard al nen flinke boer 
Mee un kalf en twee drie koei. 
 
 

D ie durpkes bleven joaren lang 
Dur ten têêd on onangeroerd. 

’T Leven ging zo zunne gang 
Der wier in ut klêên geboert. 
Der gebeurde eigenluk nie veul 
Van oe geboorte tot den dood 
Der ging wellis un koei kapot. 
Of den dokter ree in de sloot. 
En God keer dê rustig oan. 
Hij was eigenlijk best tevreen. 
Dê de meesen van ut Brabants laand. 
Gin eens zoe slecht nie deen. 
 
 

T oen kwaam den irste trekker 
En ze verkoavelden ut laand. 

Un boerderij wier un bedrijf 
Den boer viel dur de maand. 
De durpkes groeiden uit 
Ze bleven mar ont bouwen. 
En overal kwaam industrie. 
’T Was nimmer bij te houwen. 
Zo kwaam hier de welvoard dan 
Ontvangen mee ope erremen. 
Ok den boer die partte mee 
En ut hieuw op ut ge ocherm. 

Boeren dur de eeuwen henne 

W.Segers 24 oktober 2008 
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gemeentekantoor niet zouden mis-
staan in de werkgroep van Mark en 
Leij. Binnen luttele uren werd een 
hoop werk verzet en kwam er weer 
meer zicht op het uiteindelijke 
beeld dat we met het heideveld voor 
ogen hebben. 
 
Na het werk toverde burgemeester 
Nuijten een paar flessen Chaamse 
kruidenbitter tevoorschijn -“voor bij 
de soep”- en werd een bijzonder 
fijne werkochtend in ons eigen Hei-
develd daarom in toenemende ge-
zelligheid afgesloten. 
 

Frank Degenaar 
Foto’s: Wim Dumont 

O p zaterdag 25 oktober had 
Will Woestenberg een van 

zijn allerlaatste klusjes als voorzit-
ter van Mark en Leij. In het ge-
meentekantoor van Alphen-Chaam 
plaatste hij met een brede glimlach 
zijn handtekening onder een over-
eenkomst met de gemeente Alphen- 
Chaam waarin vastgelegd werd dat 
natuurvereniging Mark en Leij 
gedurende de komende tijd het on-
derhoud van het heideveld langs de 
oude Gilzerbaan naar eigen inzicht 
zal gaan uitvoeren. Nadat ook bur-
gemeester Nuijten het document 
van zijn handtekening had voor-
zien was de zaak formeel beklon-
ken.  
 
Even tevoren was door de burge-
meester met humor en met waarde-
rende woorden geschetst hoe een en 
ander is verwezenlijkt. Net als bij 
de adoptie van een kind, is de adop-
tie van het heideveld door de na-
tuurvereniging tot stand gekomen 
omdat het vertrouwen aanwezig is 
dat goede zorg geboden gaat wor-
den.  
Mark en Leij-voorzitter Will Woes-
tenberg bedankte de burgemeester 
en liet zich de gelegenheid niet ont-
nemen om tussen de aanwezige me-
dewerkers van het gemeentekantoor 
een visje uit te gooien in de hoop 
het ledenbestand van Mark en Leij 
te kunnen versterken. 
 
Na koffie en worstenbrood  werd 
het tijd voor fysieke actie en ging 
het 30-tallige gezelschap richting 
heideveld.  
De zaterdag die somber, mistig en 
waterkoud was begonnen toonde 
inmiddels een veel vriendelijker 
gezicht: de zon scheen door de laat-
ste nevels heen en bracht al wat 
warmte. Het diffuse herfstlicht deed 
de duizenden spinnenwebben op de 

struikhei prachtig uitkomen en 
spoedig was ieder druk doende om 
zijn of haar steentje bij te dragen 
aan de verwezenlijking van het be-
heersplan dat door Frans Vermeer 
en Jeroen Stoutjensdijk is opge-
steld. Het is de bedoeling dat vrij-
wel alle opschietend struikgewas 
verwijderd wordt zodat het veld een 
open karakter krijgt. De vele haast 
monumentale eiken worden daarbij 
gespaard. Deze eiken zijn geheel 
vrijstaand opgegroeid in een voed-
selarme omgeving en zijn echte 
prachtbomen geworden. 
Omdat het een geaccidenteerd ter-
rein betreft kunnen gemakkelijk 
goede omstandigheden worden ge-
schapen voor een microklimaat. 
Daarmee wordt een gunstige 
leefomgeving verkregen voor vele 
bijzondere levensvormen die de 
heide typeren zoals hagedissen, in-
secten en korstmossen.  
 
Al snel bleek dat het college van 
Burgemeester en Wethouders, 
evenals de medewerkers van het 

Heideveld ‘Het Zand’  
in beheer van Mark en Leij. 

Na het tekenen van het document was de zaak formeel beklonken.  
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O p 31 oktober jl. heeft natuur-
vereniging M&L voor de elf-

de maal de jaarvergadering gehou-
den. Net als andere jaren verliep 
de vergadering vlot. Voor Will 
Woestenberg is dit de laatste verga-
dering als voorzitter. Na deze ver-
gadering zal hij de voorzittersha-
mer overdragen aan zijn opvolger. 
  
Opening 
Van het zittend bestuur zijn vier 
leden niet aanwezig. Karin van Du-
eren den Hollander is voor een jaar 
naar Amerika vertrokken en Wil 
Degenaar, Jan Vermeulen en Pieter 
van Eijl waren verhinderd vanwege 
een geplande vakantie, waarbij re-
kening was gehouden met de verga-
dering op de 24e. De voordracht van 
de nieuwe voorzitter noopte het 
bestuur echter om de geplande da-
tum te verschuiven naar 31 oktober, 
omdat de kandidaat-voorzitter ver-

hinderd was op 24e en dus viel de 
nieuwe datum midden in die vakan-
ties.  
Zoals andere jaren werden Sandra 
en Victor ook nu weer, zeer terecht, 
bedankt voor het gastheerschap van 
het afgelopen verenigingsjaar. 
Als tegenprestatie voor de sponso-
ring van de Rabobank roept de 
voorzitter de leden die reeds ban-
kieren bij die bank op, om lid te 
worden van de Rabobank.  
In zijn openingswoord besteedt de 
voorzitter ook aandacht aan de 
overdracht van een heideveldje op 
‘t Zand in Alphen. In de vorige 
jaarvergadering had hij de leden al 
geïnformeerd over het feit dat ge-
meente Alphen-Chaam en natuur-
vereniging M&L overeengekomen 
waren dat M&L een stukje natuur 
in beheer zou gaan nemen. Op za-
terdag 25 oktober jl. heeft dit z’n 
beslag gekregen. 
  
Mark en Leijer van het jaar 
Dit jaar valt de eer om zich een jaar 
lang Mark en Leijer van het jaar te 
mogen noemen te beurt aan onze 
enige echte godenzoon, Frank De-
genaar. Frank is vanaf het eerste 
moment betrokken geweest bij de 
oprichting van de natuurvereniging. 
Hij heeft liefst acht jaar deel uitge-
maakt van het bestuur, maar is daar-
naast op vele fronten actief voor de 
vereniging. Samen met Wim Corne-
lissen verzorgt hij al elf jaar de 
maandelijkse wandeling vanuit 
Chaam en is hij een van de drijven-
de krachten van de jaarlijkse 
Nieuwjaarsquiz. Daarnaast is hij al 
jaren coördinator van de natuur-
werkgroep. Hij heeft nog veel meer 
gedaan voor de vereniging en het 
bestuur is dan ook unaniem van 
mening dat het ereteken Frank zeer 
toekomt.  
  
Bestuursverkiezing 
Vier bestuursleden waren aftredend, 

maar weer herkiesbaar. Zij werden 
unaniem bij acclamatie herkozen. 
Ook de door het bestuur voorgedra-
gen kandidaat-bestuursleden Sjef 
Langeveld, Elly Cornelissen en 
Cees Damen werden bij acclamatie 
gekozen.  
Omdat Sjef Langeveld voor velen 
een tamelijk onbekende is, introdu-
ceert de voorzitter hem in het kort. 
Sjef zal zich zelf elders in deze 
nieuwsbrief uitgebreid aan u voor-
stellen. 
Na deze introductie werd de aanwe-
zige leden gevraagd om in te stem-
men met de benoeming van Sjef  tot 
voorzitter. Het voorstel werd una-
niem gesteund door de aanwezigen. 
Na de acceptatie door Sjef was de 
benoeming een feit. 
De nieuwe bestuursleden worden 
gefeliciteerd met hun verkiezing. 
 
Natuurlijk mogen we Wil Degenaar 
niet vergeten! Ook zij neemt af-
scheid. Zij was gedurende zes jaar 
penningmeester en verzorgde te-
vens de ledenadministratie en beide 
functies vervulde zij naar volle te-
vredenheid. Zij was hiervoor al eer-
der door het bestuur in de bloeme-
tjes gezet samen met Karin van  
Dueren den Hollander.  
  
Afscheid van Will Woestenberg 
Na dit alles is het tijd om afscheid 
te nemen van de oud-voorzitter. Bij 
monde van Jacques Valkenaars 
wordt Will bedankt voor de enorme 
inzet van de afgelopen zes jaar. Hij 
ontvangt eerst heel symbolisch een 
beeldje van een putter. “Dit vogeltje 
past perfect bij het onderwerp na de 
pauze”, aldus Jacques, “maar zo’n 
putter past ook prima bij je nieuwe 
hobby: golfen”. Will toont zich 
zichtbaar tevreden met de ‘golf-
putter’, waarmee hij op Prise déau 
te Tilburg geen gek figuur zal slaan. 
Daarnaast ontvangt hij een bloeme-
tje voor Angelie en een “dag-

Terugblik: 11e Jaarvergadering M&L  

Nog steeds een beetje overrompeld 
neemt hij het bijbehorende erete-
ken, dat ook dit jaar weer door 
Ghislaine Mermans gemaakt is, in 
ontvangst. 
Foto: Anneke Marteijn 
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Bij de foto op de  
middenpagina: 

De foto is ingestuurd door  
John Plugge  

met het bijschrift:  
“Sprookjesachtig Chaam” 

ging van inheemse vogels, daar-
naast vangt het revalidatiecentrum 
ook reptielen en inheemse zoogdie-
ren als reeën en egels op. In de re-
guliere dierenasiels zijn vogels en 
de andere genoemde dieren vaak 
moeilijk plaatsbaar.  
Door het Ministerie van Landbouw 
en Visserij is het centrum aangewe-
zen als het landelijk opvangcentrum 
voor in beslag genomen inheemse 
zangvogels, roofvogels en uilen. 
Deze landelijke erkenning vanuit 
het ministerie geeft aan, dat het cen-
trum voldoende kwaliteit in huis 
heeft.  
Om het Vogel Revalidatie Centrum 
draaiende te houden, zijn drie din-
gen nodig: Liefde voor de dieren, 
vrijwilligers en geld. Liefde is in 
ruime mate aanwezig, het budget is 
echter erg krap en maar amper toe-
reikend. Ook vrijwilligers zijn altijd 
welkom.  
   

Wim Dumont 
Foto: Anneke Marteijn 

  
 

schotel” (fles jenever) voor hem 
zelf. 
Tot slot bedankt Will iedereen die 
hem op een of andere manier gehol-
pen heeft bij het uitvoeren van zijn 
functie en niet in de laatste plaats 
zijn vrouw Angelie en zijn kinderen 
voor de tijd die ze hem gegeven 
hebben om de taak als voorzitter uit 
te kunnen oefenen. 
“Het was veel werk, maar ik heb het 
graag gedaan. Bedankt”. Met deze 
woorden besloot Will de elfde ver-
gadering. 
 
Lezing Charles Brosens 
Na de pauze neemt Charles Brosens 
de aanwezigen mee naar het vogel-
revalidatiecentrum (VRC) in Zun-
dert. Hij weet iedereen te boeien 
met zijn verhaal over het ontstaan, 
het heden en de toekomst  van het 
centrum.  
Stichting Vogelrevalidatiecentrum 
“Zundert” is een opvang- en verzor-
gingscentrum voor met name vo-
gels die in de problemen zijn geko-
men of die bijvoorbeeld door Justi-
tie in beslag zijn genomen. Het gaat 
hierbij niet alleen om vogels die in 
Nederland vrij in de natuur leven, 
maar ook om uitheemse soorten. De 
nadruk ligt op de opvang en verzor-

De redactie De redactie 
van de van de 

nieuwsbrief nieuwsbrief 
Mark & Leij Mark & Leij 

wenst u wenst u   
fijne fijne   

feestdagen feestdagen   
en een en een   
gezond,gezond,  

voorspoedigvoorspoedig  
en en   

natuurlijknatuurlijk  
    

2 0 0 92 0 0 9  

Charles Brosens met lepelaars          Foto: VRC Zundert 
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Foto: John Plugge 
Sprookjesachtig Chaam 
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larven die bij optimale omstandig-
heden met een week vliegen zijn. 
Deze vormen paartjes en leggen de 
volgende week al eieren. Een Ame-
rikaan heeft daar ooit zijn computer 

op stuk gerekend. Na zo'n vijf 
maanden, zou  één paartje een lange 
trein kunnen vullen met tachtig mil-
joen kilo vlieg!  Terwijl er heel wat 
vliegen in één kilo gaan.  
Als tussen al die kilo’s maar één 
paartje zit die bestand blijkt tegen 
een vergift, dan is er weldra een 
"nieuwe trein", maar dan allemaal 
resistent. Gelukkig blijven niet alle 
vliegen leven. Voer gerust uw 
goudvis en kijk daarbij niet op een 
paar maden. Een in deze tijd van 
milieuzorg, ondergewaardeerd nut 
van de auto is zijn grote betekenis 
in strijd tegen de vliegen. Daarbij 
niet doelend op de slachting die 
bumper en gril voor hun rekening 
nemen, maar het feit dat de auto 
zijn paardenkracht onder de motor-
kap uit haalt. Dat produceert wel 
een boel vuiligheid, maar geen 
mest. Vanouds een geduchte broed-
plaats. Maar ondanks alle narigheid 
fascineert de vlieg ons wel. Hoe 
speelt dat beest het klaar om verti-
caal en onderste boven te lopen? 
Desnoods op glas! Ook hier bracht 
de microscoop enig inzicht. Vlie-
genpoten zijn bezet, naast hakende 
klauwtjes, met een grote partij holle 
vochtige haren. Die werken als 
zuignapjes. En voor de plafond lan-
ding gebruikt hij de "buikrol". Dat 
is een omgekeerde koprol. 

 
Dick J.C. Klees 

allerhande rottende, zowel dierlijke 
als plantaardige stoffen inclusief 
mest. Daarin ook hun eieren leggen 
om vervolgens op onze suiker neer 
te strijken, omdat ze dol op zoetig-
heid zijn. De huisvlieg is gewoon 
een "vliegtuig". In de zin dat hij al 
het  tuig van de mestvaalt  naar ons 
eten vliegt. Daarbij besmet niet al-
leen de likkende tong, maar ook de 
poten. Afdoende hygiëne is het eni-

ge antwoord. De vlieg heeft zo'n 
ongelooflijk voortplantingsvermo-
gen dat "meppen" alleen niet vol-
doende is. Alle verdelgingsmidde-
len ten spijt, de vlieg komt steeds 
weer ongedeerd uit de strijd. Uit 
een legsel van 600 eitjes kruipen 

V liegen vallen ons overal las-
tig en dat blijft niet beperkt 

tot de huisvlieg. Steek- en brom-
vliegen komen ook binnen en de 
fruitmand kan vergeven zijn van 
kleine fruitvliegjes. Maar in een 
ding is de huisvlieg wel kampioen. 
Het overbrengen van ziekten: me-
laatsheid (lepra), cholera, tyfus, 
pokken, builenpest, difterie, dysen-
terie. Roep maar, en de vlieg helpt 
u aan de gewenste kwaal.  
 
Toch heeft het lang geduurd voor-
dat de vlieg als de grote boosdoener 
herkend werd. Omdat de huisvlieg 
niet steekt, doch alleen likkend en 
zuigend voedsel opneemt, vergde 
het meer tijd om te ontrafelen hoe 
de kiemen overgebracht werden. 
Met microscopisch onderzoek is 
nagegaan welke organismen de ech-
te veroorzakers zijn en vervolgens 
hoe de besmetting plaats kon vin-
den. En daar kwam de vlieg in 
beeld. Omdat vliegen leven van 

Huisvlieg  
Hoe de auto helpt, treinen vol vliegen te bestrijden 

...De vlieg heeft zo'n ongeloof-
lijk voortplantingsvermogen dat 
"meppen" alleen niet voldoen-
de is. Alle verdelgingsmiddelen 
ten spijt, de vlieg komt steeds 
weer ongedeerd uit de strijd... 

Kamervlieg (Musca domestica) ♂       Foto: Dick Klees / www.studiowolverine.com 

...Na zo'n vijf maanden, zou  
één paartje een lange trein kun-
nen vullen met tachtig miljoen 
kilo vlieg!  Terwijl er heel wat 

vliegen in één kilo gaan...  
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Lezing: 
De poolstreken 

 
 
In maart neemt Wim van Pas-
sel, landschapsfotograaf, dichter 
en schrijver, ons mee op een unie-
ke reis naar de arctische gebieden 
van onze Aarde.  
Het is niet uitgesloten dat deze 
bijzondere gebieden door kli-
maatveranderingen op korte 
termijn dramatisch gaan ver-
anderen. 
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 ke-
ren. 

 
Vrijdag 13 maart 2009 

Aanvang 20:00 uur 
Café Bellevue 

Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 
Gratis toegang,  

ook voor niet-leden 
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Bleeke Heide. 
Vanaf begin oktober zijn klapek-
sters gezien op diverse plaatsen, 
zoals de Regte Heide, ’t Merkske, 
de Castelreesche Heide en de Strij-
beekse Heide. Het lijkt zo gewoon 
tegenwoordig een waarneming van 
een klapekster, maar in de vorige 
eeuw werd deze klauwier slechts 
zeer sporadisch gemeld in onze 
contreien. Mijn eigen eerste waar-
neming dateert van 13 oktober 1984 
bij de Goudberg. 
 
Bijzondere waarnemingen 
 
Kraanvogel 
Op 2 november werd boven het 
buitengebied van Zundert een groep 
van ca. vijfenzeventig kraanvogels 
gezien. De kraanvogel wordt regel-
matig waargenomen in onze streek . 
In de winter van 2006 verbleef er 
maandenlang een kraanvogel op de 
Bleeke Heide en omgeving. 
Ik zelf zag de kraanvogels voor het 
eerst op een mistige zaterdagoch-
tend in een moerasachtig gebied in 
de Hondsdonk op 30 oktober 1982. 

ven, buizerds, wespendieven, sper-
wers, visarenden en boomvalken 
werden in slechts enkele uren geteld 
en als klap op de vuurpijl werd zelfs 
een zeearend gezien. 
De eerste toendrarietganzen meld-
den zich al weer op 4 oktober op de 

D eze herfst kwamen er wat 
minder e-mails met waarne-

mingen binnen dan in de voor-
gaande maanden van dit jaar. Het 
najaar is natuurlijk niet de beste 
periode voor de meeste natuurlief-
hebbers om er enthousiast op uit 
trekken, hoewel het natuurlijk wel 
bij uitstek de periode is om padde-
stoelen te gaan zoeken. Uit deze 
reeks van waarnemingen is een 
overzicht samengesteld, waarbij de 
website waarneming.nl ook weer is 
geraadpleegd voor onze streek. 
 
Een (niet zo willekeurige) greep 
uit de waarnemingen 
Op 3 september werd al een slecht-
valk op de Bleeke Heide gezien en 
vanaf 7 september worden regelma-
tig twee slechtvalken gezien, zoals 
de afgelopen winters steeds het ge-
val was. 
Half september werd na een regen-
front spectaculaire roofvogeltrek 
waargenomen op de Castelreesche 
Heide. Tientallen bruine kiekendie-

Waarnemingen in de streek 

zeearend              Foto: Han Bouwmeester / www.hanbouwmeester.nl 

kraanvogel          Foto: Jan Uilhoorn / www.birdpix.nl  
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maart 1989 werd een koppel waar-
genomen bij Weelde Statie (eerste 
waarneming) en in maart 2005 werd 
nog een waarneming gemeld 
(laatste waarneming) vanuit de 
staatsbossen in Chaam. 
De appelvink is een kenmerkende 
vogelsoort van het oude Europese 
eiken-haagbeukenbos. De appelvink 
is in ons land voornamelijk broed-
vogel van de hogere gronden zoals 
de Veluwe, Zuid-Limburg, Twente 
en Drenthe. Het lijkt erop dat ze 
vooral in wat oudere bossen met 
een enigszins verwaarloosd uiterlijk 
en een zachte, dichtbebladerde bo-
dem, voorkomen. 
 
Zeearend 
Half september werd een juveniele 
zeearend gezien vanaf de Castelree-
sche Heide.  
De laatste jaren wordt deze grote 
roofvogel regelmatig gezien in onze 
streek en in februari 2002 verbleef 
er zelfs geruime tijd een onvolwas-
sen exemplaar in onze omgeving. 
In mijn archief vind ik een eerste 
waarneming op 26 januari 1975 op 
het Landgoed De Utrecht. Met een 
spanwijdte van bijna 2,5 meter is de 
zeearend één van de grootste Ne-
derlandse vogels. In de vlucht is de 

Tijdens die bewuste wandeling zag 
ik plotsklaps de koppen van acht 
kraanvogels als spookverschijnin-
gen boven de laaghangende mist 
opdoemen, een beeld dat me altijd 
is bij gebleven. 
De kraanvogel broedt in het noor-
den en oosten van Europa. Hij komt 
in Nederland vooral als trekvogel 
voor, wanneer hij naar het zuiden 
trekt en in het voorjaar weer terug-
keert.  
De in Nederland doortrekkende 
kraanvogels broeden in Scandinavië 
en overwinteren in Zuid‑Spanje en 
noordelijk Afrika. Deze vogels 
pleisteren in enkele gebieden in 
Nederland, zoals de Peel, het Dwin-
gelderveld en het Leersumse veld. 
De kraanvogel kwam in het verle-
den in grotere getallen bij ons voor, 
maar door de toenemende bebou-
wing en ontginning van gebieden 
blijven er weinig plaatsen over waar 
deze vogel zich prettig voelt. Ech-
ter, de kraanvogel mag inmiddels 
weer als broedvogel in Nederland 
genoteerd worden, omdat deze 
sinds de eeuwwisseling in het Foch-
teloërveen broedt, op de grens van 
Drenthe en Friesland. 
Een befaamde Europese rustplaats 
voor kraanvogels tijdens de door-
trek, is het gebied rond het Lac du 

Der in het noorden van Frankrijk, 
waar elke herfst honderden voge-
laars naar toe reizen om de duizen-
den kraanvogels te bewonderen. 
 
Appelvink 
Begin oktober werden op de telpost 
bij de Castelreesche Heide enkele 
appelvinken gezien. 
In mijn persoonlijke digitale archief 
vind ik slechts zeven waarnemingen 
van de appelvink in onze streek. In 

appelvink           Foto: Jankees Schwiebbe / www.birdphoto.nl 

barmsijs                  Foto: Roald van Stijn / www.pyropix.com 
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plaatje dat veel publiek trekt. In het 
invallende donker lastig te tellen. Ik 
schat minimaal honderd. Bijna alle-
maal geringd. Probeer morgenoch-
tend bij daglicht te tellen. 
 
Ik ben vanochtend om 7 uur gaan 
kijken, maar toen waren de ooie-
vaars helaas al vertrokken. Om half 
7 heeft Jos Snijders ze nog op de 
molen gezien. Jos heeft gisteravond 
vijfenvijftig ex. geteld: bij de molen 
en op het voetbalveld van Minder-
hout. Bij het busterrein heeft Jos 
niet gekeken. Ik telde er gister-
avond bij en rond de molen een der-
tigtal. In de bomen achter het bus-
terrein zag ik naar schatting een 35-
40 ex. in de bomen zitten. Op het 
voetbalveld van Minderhout moe-
ten er dan ook vijftien hebben geze-
ten. Dat zouden dan een stuk of 
tachtig vogels zijn geweest. De vo-
gels zaten over een flink gebied 
verspreid, in groepjes maar ook 
individuen bovenin bomen of op 
daken. Er kunnen er om die reden 
plus de invallende schemer makke-
lijk zijn gemist. Hopelijk heeft ie-
mand preciezer kunnen tellen. De 
groep(en) zal waarschijnlijk van-
ochtend wel ergens in de omgeving 
van Hoogstraten in de weilanden 
zijn neergestreken om te foerageren 
en de thermiek af te wachten. Ik 
heb nog op Castelreesche Heide en 
omgeving gekeken, maar daar zat 
niets. 
  
Henk Laarhoven op 31 augustus: 
Vanmorgen zat ik rustig in de tuin 
een boek te lezen toen ik opkeek 
omdat een tiental houtduiven panie-
kerig opvloog. Op dat moment zag 
ik een aalscholver recht op me af-
vliegen, achtervolgd door een woest 
vliegende grote bruine roofvogel. 
Boven de paddenpoel liet de aal-
scholver zich werkelijk als een bak-
steen in het water vallen. De roof-
vogel deed nog een vergeefse duik 
en ging toen veertig meter verderop 
op een paal zitten. Het bleek een 
onvolwassen vrouwtjeshavik te 
zijn. Ze was bruin, duidelijk groter 

arend zich steeds verder uit en in 
2006 broedde de zeearend voor het 
eerst in Nederland in de Oostvaar-
dersplassen. 
 
UIT DE MAILBOX 
 
Erik Rijnen op 29 & 30 augustus: 
Deze avond een hele grote groep 
overnachtende ooievaars in Hoog-
straten. Vogels zitten op de wieken 
van de Salm-molen en op daken 
van huizen, bomen etc. Prachtig 

zeearend goed te herkennen aan de 
rechthoekige vleugels (“vliegende 
deur”) met losstaande veren aan de 
uiteinden. In de vlucht vallen ook 
de korte, witte staart en de ver uit-
stekende kop op. De zeearend is in 
Europa mede door invloed van de 
mens een erg zeldzame roofvogel 
geworden. In Midden-Europa wordt 
tegenwoordig veel gedaan om de 
zeearend als broedvogel te bescher-
men. Mede door deze maatregelen 
breidt het broedgebied van de zee-

tijger- of wespspin             Foto: Joost v.d. Ouweland 

grauwe vliegenvanger                 Foto: Paul Cools / www.nature-image.nl 
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gen jonge grauwe vliegenvangers: 
mijn eerste waarneming dit jaar 
daarvan in Nederland. 
 
Will Woestenberg op 7 septem-
ber: 
Met de zondagse wandeling vanuit 
Chaam zagen we vanmorgen op de 
Regte Heide in Riel een grote zil-
verreiger. 

Erik Rijnen op 13 september: 
Spectaculaire roofvogeltrek op de 
trektelpost aan het einde van de 
middag: tussen c. 17.00 en 18.30 
trokken maar liefst 3 visarenden, 25 
bruine kieken en verschillende bui-
zerds, sperwers, wespendieven en 
boomvalken over. Ook de eerste 
'strepen' aalscholvers. Erg veel zwa-
luwen. Ook op andere telposten 
veel rovers (kijk maar eens trektel-
ling.nl). Wordt hopelijk morgen 
vervolgd... 
Voor de statistieken, tussen 16.30 
en 18.15 hadden we op de telpost 
vier visarenden, vijfentwintig brui-
ne kiekendieven, negen sperwers, 
drie buizerds, twee torenvalken, 
drie boomvalken, zeventig aalschol-
vers, bijna 800 boerenzwaluwen. 
Op alle tellingen is sprake van het-
zelfde fenomeen: na het passeren 
van het 'boemerang' regenfront 
barstte in de middag een enorme 
roofvogeltrek los. De ochtend was 
helemaal niets. Aan het eind van de 
middag zijn we bij het vernemen 
van het nieuws hals over kop terug 
naar de Castelreesche Hei gesneld 
om het staartje van het spektakel 
mee te maken. Een memorabele 
dag, lees er de reacties op trektel-

dan een buizerd en had een zwaar 
gevlekte borst. Na een minuut 
agressief rondgekeken te hebben 
vloog ze op en verdween achter de 
bomen. De aalscholver vertrok (nog 
wat bleek om de neus) vijftien mi-
nuten later. 
Voor mij was dit de eerste keer dat 
ik een havik op zo'n grote prooi zag 
jagen. Het was een fantastische 
waarneming. 
 
Joost van den Ouweland op 31 
augustus: 
Zie bijgaand de enge schoonheid 
van de wesp/tijgerspin waar Dick 
en Rita me nog maar luttele jaren 
geleden in Zuid Limburg opmerk-
zaam op maakten, nu in "full color" 
in eigen tuin.  
 
Frank Degenaar op 1 september: 
Ha Jan, afgelopen zaterdag had ik 
in de staatsbossen een grote groep 
kruisbekken. En vanuit mijn tuin 
aan de Blokkenweide ’s avonds 
steeds een roepende bosuil. Het 
wordt al een stuk stiller met vogel-
zang. 
 
Frank Degenaar op 1 september: 
Wij hadden zaterdagmorgen bij het 
Langven een paartje met uitgevlo-

bunzing            Foto: www.biopix.nl 

grote zilverreiger             Foto: Arie de Groot / www.vogeldagboek.nl 
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vossen op het noordelijke gedeel-
te van golfbaan Prise d'eau in Til-
burg. Dinsdag zag John Cornelissen 
een vos in Riel langs het zandpad 
oostelijk van het dorp nabij de Leij. 
 
Henk Laarhoven op 4 oktober: 
Vanmorgen (4-10 ) zag ik op de 
Bleeke Heide de eerste toendrariet-
ganzen van dit seizoen.  
Het waren er ongeveer tien. Door 

de hoge begroeiing was het juiste 
aantal niet vast te stellen. 
Vorig jaar zag ik de eersten op        
5-10. Verder zijn er al tientallen 
smienten en wintertalingen.  
Ook de twee slechtvalken zijn nog 
steeds present. 
 
Henk en Tonnie op 4 oktober: 
Harrie van Lankveld meldt dat er 
op 4 oktober bij hem in de achter-
tuin bij de vijver een ijsvogeltje op 
nog geen vijf m. van het huis vanaf 
een takje boven het water visjes 
vangt in de vijver. Harrie woont in 
het centrum van Riel op zo’-
n vijfenzeventig m. voorbij de kerk. 
 
Huub Don op 20 oktober: 
Op de Bleeke Hei telde ik vanmid-
dag eenendertig toendrarietganzen: 
dat aantal zal nu wel snel gaan toe-
nemen. Het paartje slechtvalken 
(sinds 7 september al aanwezig) liet 
zich vanmiddag weer fraai zien (bij 
het verjagen van een buizerd). Ver-
der o.a. 250 nijlganzen, 550 Cana-
daganzen, drie casarca’s, zeventig 
smienten, zeven grauwe gan-
zen negentien slobeenden, een dod-
aars, acht wulpen, e.d. Op de akkers 
kneutjes, veldleeuweriken en gras-

len.nl maar eens op na... 
 
Erik Rijnen op 13 september: 
Deze ochtend een fraai vervolg van 
de roofvogeltrek van gisteren. Tus-
sen 7.00 en 12.00 passeerden circa 
(precieze aantallen later op trektel-
len.nl) dertig sperwers, tien wes-
pendieven, eenendertig bruine kie-
kendieven en - als klap op de vuur-
pijl - om 10.30 een juveniele zee-
arend! 
 
Erik Rijnen op 20 september: 
Na gisteren opnieuw een rode 
wouw over de telpost, een juveniele 
ditmaal. Verder o.a. een bruine kie-
kendief, een smelleken en de eerste 
kruisbek. Erg rustig, maar het 
mooie weer vergoedde veel. 
 
Els Magermans op 23 september: 
Laat in de avond vluchtte in paniek 
"waarschijnlijk" een bunzing (foto 
pag. 23) uit mijn tuin. Zocht een 
uitweg naar links en weer naar 
rechts en klom met grote vaart via 
de begroeiing van de schutting weg, 
de vrijheid tegemoet. Heb 'm tot 
heden toe niet meer opgemerkt. 
 
Will Woestenberg op 24 septem-
ber: 
Afgelopen maandag zag ik twee 

albino mus                Foto: Margriet Magielse 

ijsvogel                 Foto: Paul Cools / www.nature-image.nl  
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In Kolonie op twee plekken groe-
pen goudvink en op Bootjesven een 
smient tussen de wilde eenden. Op 
het 'graanakkertje' c. dertig groen-
lingen. Verder verschillende groe-
pen klein gemengd. 
 
Jan Vermeulen op 24 november: 
Gisteren bij de Bleeke Heide waar-
genomen: zes wilde zwanen, patrijs 
midden op de Oude Bredasebaan, 
enkele tientallen toendrarietganzen, 
buizerd, slechtvalk. 
 

 
Jan Vermeulen 

 
 
In deze rubriek zijn de waarnemin-
gen tot en met 23 november 2008 
verwerkt. 
 
 
 
 

G uus Degenaar maakt al van-
af september 1997 deel uit 

van de redactie van onze nieuws-
brief en is sindsdien een zeer ge-
waardeerd redactielid geweest.  
 
Maar, zoals zo vaak, komt er aan 
alle goede dingen een eind. Guus 
heeft besloten dat het na elf jaar tijd 
wordt om een stapje terug te doen 
en zijn plaats in de redactie over te 
dragen aan een ‘nieuw talent’. De 
redactie is daar niet blij mee, maar 
respecteert uiteraard zijn besluit. 
Mede door zijn deskundige inbreng 
heeft de nieuwsbrief het huidige 
hoge niveau bereikt. Na het vertrek 
van Johan Schaerlaeckens heeft 
Guus naadloos de eindcontrole van 
de nieuwsbrief op zich genomen 
waarmee het niveau van de nieuws-
brief behouden bleef. Ook de ru-
briek ‘Uitgelicht’, welke geheel 
door Guus werd samengesteld, 
wordt nog steeds graag gelezen. 
Mede namens de overige redactiele-
den wil ik Guus heel hartelijk dan-
ken voor de bijzonder fijne samen-
werking. 
Guus Bedankt! 
 
Inmiddels hebben we voor Guus al 
een goede vervanger gevonden. De 
oproep in de vorige nieuwsbrief 
heeft Jan Vermeulen, die ook de 
rubriek ‘Waarnemingen’ verzorgt, 
doen besluiten zich aan te melden 
als lid van de redactie.  
Wij heten Jan van harte welkom en 
hopen dat, mede door zijn inzet de 
kwaliteit van de nieuwsbrief op z’n 
minst behouden blijft, zo niet ver-
betert. 
 

 
Namens de redactie 

Wim Dumont 

Met dank aan allen die de moei-
te namen hun waarnemingen 

door te geven. Iedereen kan zijn 
waarnemingen, liefst via e-mail, 

doorgeven aan: 

E-mail: jem.vermeulen@wxs.nl 
Telefoon: 0161 491327 

SMS: 06 5160 4190 
 
 

Jan Vermeulen 
Bredaseweg 14  

4861 AH Chaam 
.  

piepers. Strijbeekse Hei: adulte 
klapekster. 
 
Ad Verhoeven op 3 november: 
Gisterenmorgen zag ik op de Regte 
heide een klapekster. 
 
Erik Rijnen op 4 oktober: 
De vinkentrek is duidelijk op gang 
gekomen. Deze morgen boven de 
telpost kwamen onafgebroken groe-
pen en groepjes over. Enkele kepen 
ertussen. Ook een aantal grote tot 
hele grote groepen aalscholvers. 
Lijsters beginnen te komen. Boe-
renzwaluwen nog altijd in kleine 
plukjes op tussenstop. Precies op 
het moment van opbreken kwam er 
om 12.00 nog een adulte visarend 
over - de zevende of achtste al dit 
najaar. 
 
Frank Degenaar op 8 november: 
Ik zag op zaterdag 8 november in 
Hoogstraten nog twee atalanta’s 
 
John en Margriet Magielse op 11 
november: 
Sinds een week zien we in onze tuin 
een ijsvogel tussen een tiental huis-
mussen! 
 
Jan Vermeulen op 22 november: 
Tot mijn grote verbazing zat er van-
morgen in een boom langs de Baar-
leseweg, halverwege Chaam en 
Baarle-Nassau, een slechtvalk. 
 
Erik Rijnen op 22 november: 
Vanochtend bij Baarlebrug en Hal-
sche Beemden een klapekster ge-
zien. Geen elkaar uitsluitende waar-
neming vanwege tijdsverschil, maar 
eerder deze week had ik bij Baarle-
brug twee ex. tegelijk in beeld: er 
kunnen dus meerdere klapeksters in 
het gebied zitten… Op Castelree-
sche Hei twee geelgorzen, zes riet-
gorzen, een roodborsttapuit, een 
groep van dertien veldleeuweriken 
en heel leuk: een groep van c. vijf-
entwintig barmsijzen die opvloog 
en richting Z ging. Heel hoog kwa-
men enkele grote groepen ganzen 
over, waaronder zestig grauwe.  

Afscheid van een 
gewaardeerd 

redactielid 
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vergezichten. 
In de Susanna hoeve worden we 
verwend met lekkere broodjes, kof-
fie, thee en melk. 
Even 'n rustpunt. Zo, we kunnen er 
weer tegen!! We lopen verder, nu 
over en langs een natter gebied. En 
meteen zie je andere vogels zoals 
verschillende steltlopers, zilverrei-
gers, blauwe reigers, ganzen, zwa-
nen en eenden en nog veel meer, te 
veel om op te noemen. Zelfs de 
Schotse  Hooglanders baggeren 
door het water. 
We treffen het met het weer, lekker 
zonnetje, prachtige wolkenluchten, 
het is genieten en dan vliegt zo'n 
dag voorbij. 
Nog 'n koffietje in het natuurrust-
punt van Natuurmonumenten en 
weer op weg naar Chaam. 
Het was een mooie leerzame dag. 
Dank je wel John voor het organise-
ren van deze excursie. 
Ga er ook eens in de winter heen. 
Informatie vind je op de website 

 www.deltanatuur.nl, of 
www.natuurmonumenten.nl  

onder natuurgebied Tiengemeten. 
 

Martha Wildhagen  

E en aantal trouwe en nieuwe 
Mark en Leijers staan bij Bel-

levue klaar om naar Tiengemeten 
te vertrekken. Dus op pad!!  
  
Tiengemeten is 'n eiland in het Ha-
ringvliet. In 1994 besloot de over-
heid het eiland terug te geven aan 
de natuur. Samen met Rijkswater-
staat,  provincie Zuid-Holland, ge-
meente Korendijk, de Dienst Lan-
delijk Gebied en Natuurmonumen-
ten is 1000 hectare omgetoverd tot 
een prachtig eiland, waar mens en 
dier van kunnen genieten. Het ei-
land is zo goed als klaar, het stru-
weel en de bomen moeten nog 
groeien. Drie wandelroutes brengen 
je langs diverse landschappen, zoals 
ouderwets boerenland, moerasland 
en ruige natuur. 
  
Met het pontje worden we overge-
zet en gaan we aan wal. Er wordt 
besloten om via route Weelde en 
Weemoet te wandelen. We lopen 
over 'n verhard pad. Ook met rol-
stoelgebruikers en kinderwagens is 
rekening gehouden. En natuurlijk 
moeten de horeca en campinggasten 
ook bevoorraad worden!!! 

Onderweg zien we nog 'n paar oude 
boerderijen, die worden verbouwd. 
Deze krijgen een andere bestem-
ming. 
Blonde koeien kijken ons vragend 
aan, prachtige blauwtjes trekken 
zich niks van ons aan en paren rus-
tig verder!! Klaprozen en koren-
bloemen zwaaien ons een goede-
morgen toe. Vogels vliegen af en 
aan en we genieten van de weidse 

Terugblik: Excursie Tiengemeten 

Schotse hooglander                 Foto: Martha Wilhagen 

vogels vliegen af en aan                 Foto: Martha Wilhagen 
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vrijdag 31 augustus 
genoemde data onder voorbehoud 

weer een landelijk dekkende telling 
gehouden kan worden. De organisa-
toren bedanken jullie alvast voor 
jullie medewerking. 
Aanmelden graag door een mailtje 
te sturen naar klapekster@waar 
neming.nl. Tegelijkertijd zullen Na-
tuurpunt & Waarnemingen.be in 
België deze telling houden. De re-
sultaten van vorig jaar vind je op 
http://waarneming.nl/download/
er_klap.pdf. 

 
Matthijs Broere & Fred Hustings 

Waarneming.nl & SOVON  

zitten en of er opvallende verschil-
len met vorig jaar zijn. Enige infor-
matie over de telling is hier te vin-
den: http://forum.waarneming.nl/
forum/index.php?howtopic=65527. 
De uitgebreide handleiding is te 
downloaden via http://waarne 
ming.nl/download/Handleiding_ 
klapekstertelling_0809.pdf.  
 
Alle hulp is weer welkom. Met z'n 
allen kunnen we een mooi overzicht 
maken van de in ons land overwin-
terende klapeksters! We hopen op 
veel respons, zodat ook dit jaar 

M et dit artikel wil de redactie 
van de nieuwsbrief Mark & 

Leij aandacht vragen voor de lan-
delijke klapekstertelling die Waar-
neming.nl en SOVON komende 
winter organiseren.  
  
Na het succes van vorig jaar wordt 
de telling dit jaar herhaald. Dit 
wordt zoveel mogelijk gedaan in 
samenwerking met lokale vogel-
werkgroepen, KNNV's, IVN's, etc.  
Doel is om te kijken hoeveel klap-
eksters 's winters in ons land ver-
blijven, op welke plekken ze dit jaar 

Klapekstertelling 

B enieuwd hoeveel vogels er bij 
u in de buurt of stad zitten? 

Doe dan ook mee aan de Nationale 
Tuinvogeltelling! In het weekend 
van 24 en 25 januari a.s. organi-
seert Vogelbescherming Nederland 
deze telling voor de zesde keer op 
rij. Deelnemers noteren een uur 
lang alle vogels die zij in de tuin of 
op het balkon zien. Aan de hand 
van alle waarnemingen wordt de 
‘Nationale Tuinvogel Top tien 20-
09’ samengesteld. 
 
Iedereen met een tuin, balkon of 
park in de buurt kan meedoen aan 
de Nationale Tuinvogeltelling, zo-
wel kinderen als volwassenen. In 
het weekend van 24 en 25 januari 
telt iedereen een uur lang, vanuit de 
luie stoel, alle vogels die te zien 
zijn. De resultaten worden ingele-
verd op www.tuinvogeltelling.nl 
 
Poster  
Het is niet nodig om alle vogels te 
kennen. Vogelbescherming helpt 
een handje met de speciale website 
www.tuinvogeltelling.nl. Hier kan 

een vogelposter gedownload wor-
den en treft men allerlei andere in-
formatie over tuinvogels en de tel-
ling. De verschillende soorten tuin-
vogels staan hier omschreven, met 
afbeelding en met geluid. Het her-
kennen van vogels was nog nooit zo 
makkelijk!  
 
Voeren 
Het is slim om de vogels van tevo-
ren alvast te lokken. Begin daarom 
een paar dagen vóór de telling op 
een vaste plek met het voeren. ’s 
Ochtends hebben ze de meeste hon-
ger en zijn vogels het meest actief. 
Het beste moment van voeren én 
tellen dus. Vogelvoer is te koop in 
de winkels, maar je kunt het ook 
prima zelf maken. Kijk op de web-
site www.tuinvogeltelling.nl voor 
een recept voor het maken van vet-
bollen. Deelnemers ontvangen 15 
procent korting op tuinvogelproduc-
ten van Vivara.  
 
Top drie 2008 
In 2008 bestond de top drie uit de 
huismus, koolmees en merel. 

Nieuwkomer in de top 10 was de 
ringmus, niet te verwarren met zijn 
grote broer de huismus. Aan de 
hand van het eindresultaat is ook te 
zien wat er bij u in de buurt geteld 
is. 

De Nationale Tuinvogeltelling 2009 
Vogels tellen vanuit je luie stoel! 
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geel is, springt hij 
erg in het oog. 
Opva ll e nd aa n 
slijmzwammen is 
dat ze zich voortbe-
wegen! Een slijme-
rig spoor bewijst dat 
vaak. De hele klod-
der slijmzwam kan 
zich daarbij heel 
lang en smal maken 
en zich zo door hele 
kleine openingen 
wurmen om op die 
manier te “ontsnap-
pen” uit het doosje waarin een na-

tuurliefhebber het geheimzinnige 
beest had mee-
genomen. Slijm-
zwammen voeden 
zich met bacteriën 
en schim/mels en 
de resten van deze 
voeding blijven als 
slijmspoor achter. 
Een beetje zoals 
bij slakken. 
Behalve heksenbo-
ter treffen we vaak 
de boompuist aan. 

S parreveertje, waterknoopje, 
beekmijtertje, poederzwam-

gast, hanenkam… Niet veel men-
sen zullen bij het horen van deze 
namen meteen begrijpen dat het 
om paddenstoelen gaat. Verwon-
derlijk is dat niet, want in Neder-
land alleen al komen minimaal 
1500 soorten paddenstoelen voor 
en jaarlijks worden nog nieuwe 
soorten aan de lijst toegevoegd. 
Meestal is de kennis van het rijk 
der zwammen beperkt tot champig-
non, eekhoorntjesbrood en vlie-
genzwam en is de niet eens zo zeld-
zame slijmerige blekerik (zo heet 
deze paddenstoel echt!) ver van 
ieders bed. 
  
Tijdens paddenstoelenexcursies 
wordt steevast stilgestaan bij hek-
senboter en die naam wil wel eens 
blijven hangen. Vreemd genoeg 
betreft het hier helemaal geen pad-
denstoel maar een slijmzwam of 
myxomyceet. Een heel aparte groep 
van levensvormen die met padden-
stoelen niets gemeen hebben. Deze 
organismen kennen een stadium 
waarin ze als tamelijk grote klod-
ders slijmachtig materiaal voorko-
men, het plasmodium. De heksen-
boter is helemaal niet zeldzaam en 
kan het gehele jaar door aangetrof-
fen worden op stammen en takken. 
Omdat heksenboter prachtig boter-

Deze ziet er uit als een tegen de 

stam van een boom gesmeten olie-
bollenbeslag. Ik vond een keer een 
boompuist van wel 20 cm lang en 3 
cm dik; genoeg voor aardige olie-
bol! 
Maar de slijmzwam met de mooiste 
naam is, vind ik, toch wel de blote-
billetjeszwam, een naam die blij-
kens de foto geen nadere verklaring 
nodig heeft! 
 

 
Frank Degenaar 

Foto’s: www.pilzepilze.de 

Sparreveertje, waterknoopje  
beekmijtertje…..   

 

boompuist                   Foto: Dörte Krell 

slijmerige blekerik                                   Foto: Georg Müller  

 

blote-billetjeszwam     Foto: Christian Maier  
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Crèche 
De grootste dierencrèche ter wereld 
bevindt zich in Mexico. In de grot 
Caribad Cavern brengen ongeveer 
tien miljoen vleermuisjes de nacht 
door. Het plafond is behangen met 
meer dan honderd jonger per opper-
vlakte van een A-4’tje. Tegen de 
ochtend komen de moeders terug 
van de jacht. Dankzij hun geheu-
gen, gehoor en reukvermogen lukt 
het elke moeder vier van de vijf 
keer haar eigen jong terug te vinden 
en te voeden. Die ene andere keer 
krijgt een ander kind een dubbele 
portie. 
Bron: Panda 
 
 
Race voor de melk 
De buidelrat is het kortst zwanger 
van alle zoogdieren: net iets meer 
dan een week! Na die week werpt 
de buidelrat gemiddeld twintig jon-
ge ratjes. De onvolgroeide jongen 
haasten zich naar de buidel. Een 
race op leven en dood, want er zijn 
maar elf tepels beschikbaar. 
Bron: Panda 
 

Kikkerdril 
Een klont kikkerdril kan duizenden 
eitjes bevatten. De vroedmeesterpad 
legt per keer slechts enkele tiental-
len eitjes, maar gaat daar dan ook 
zeer zorgvuldig mee om. Het man-
netje wikkelt het drilsnoer direct na 
de bevruchting om zijn achterpoten. 
Meer dan een maand springt hij er 

mee rond, totdat hij de paddenvisjes 
in plas laat zwemmen. 
Bron: Panda 
 
 
Herrieschoppers 
De grootste herrieschoppers – ook 
letterlijk – zijn in de zee te vinden: 
walvissen! 
De grijze walvis produceert met 
gemak 185 dB. Walvissen gebrui-
ken geluid onder meer om over 
honderden kilometers afstand met 
elkaar te communiceren. Tandwal-
vissen, zoals de orka en de potvis, 
kunnen geluid gericht bundelen tot 
een voor prooidieren dodelijke 
schokgolf. 
Bron: Panda 
 
 
IJsbeer als bedreigde diersoort 
De Verenigde Staten erkennen de 
ijsbeer als bedreigde diersoort. Dit 
heeft het Amerikaanse ministerie 
van Binnenlandse Zaken 14 mei 
2008 bekendgemaakt.  
 "Het ijs is beslissend voor het over-
leven van de beren", aldus een 
zegsman. Door het broeikaseffect 
neemt de hoeveelheid ijs in het 
Noordpoolgebied af.  
Er zijn naar schatting 20.000 à 
25.000 ijsberen, waarvan 4700 in de 
Amerikaanse staat Alaska leven.  
Amerikaanse wetenschappers heb-
ben voorspeld dat tegen 2050 twee 
derde van de huidige ijsberenpopu-
latie is verdwenen. 
(bron: nu.nl) 
 
 
Schijndood 
Schijndood is een bekend fenomeen 
in de dierenwereld om hongerige 
tegenstanders weg te jagen. Deense 
wetenschappers concludeerden na 
onderzoek dat dit bij spinnen ook 
gebruikt wordt om de partner te 
verleiden.  
Wetenschappers merkten eerder al 

op dat de mannelijke spin zijn part-
ner verleidt door voedsel naar haar 
te brengen en haar uit zijn mond te 
laten eten. De achterliggende ge-
dachte achter deze attente actie is 
dat de spin na de summiere maaltijd 
seksuele activiteiten mag verrichten 
met zijn verovering. 
(bron.nu.nl) 
 
 
Ruigpootuil broedt weer in Ne-
derland 
In de bossen van Staatsbosbeheer in 
Midden-Drenthe hebben dit jaar 
ruigpootuilen gebroed. Het is voor 
het eerst in ruim dertig jaar dat deze 
soort in Nederland voor nageslacht 
heeft gezorgd. 
De ruigpootuil is ongeveer net zo 
groot als de bij ons bekende steen-
uil (24 tot 26 centimeter). Opval-
lend aan het uiterlijk zijn de grijze 
druppels (parels) op chocoladebrui-
ne rug en vleugels en de uitgespro-
ken grijze gezichtssluier met zwarte 
rand. 
In de jaren zeventig en tachtig van 
de vorige eeuw werden bijna elk 
jaar wel ruigpootuilen gehoord in 

Uitgelicht 

vroedmeesterpad 

ruigpootuil 
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van Exeter in Groot-Brittannië ver-
deelden tuinvogels in twee groepen. 
Het ene deel kreeg pinda’s en ande-
re lekkernijen, het andere deel niets. 
Resultaat: de bijgevoerde vogels 
legden veel eerder eieren. Boven-
dien: beide groepen kregen even 
veel jongen, maar het uitvliegen 
van de jongen ging bij de bijgevoer-
de vogels vaker goed. Wellicht ma-
ken de extra mineralen en vitami-
nen, die in pinda’s zitten, de vrouw-
tjes sterker. Zo zouden ze beter in 
staat zijn om onder meer gezondere 
jongen te produceren. Maar aan 
welke stoffen in het voedsel het 
precies ligt, moet nog worden on-
derzocht. 
(bron: Quest) 
 
 
Blauwe ogen zijn familiekwaal 
Iedereen met blauwe ogen stamt af 
van dezelfde voorvader. Volgens 
onderzoekers van de Universiteit 
van Kopenhagen had iedereen 
10.000 jaar geleden nog bruine 
ogen. Blauwe ogen zijn volgens hen 
het gevolg van een toevallige veran-
dering in het erfelijke materiaal dat 
de informatie voor oogkleur bevat.  
Dit gebeurde ergens tussen de 6000 
en 10.000 jaar geleden bij één indi-
vidu. Hij of zij kon niet genoeg van 
de kleurstof melanine in de iris ma-
ken. Gevolg: de bruine iris ver-
bleekte tot blauw. Dat alle mensen 
met blauwe ogen van dezelfde 
voorvader afstammen, zien de on-
derzoekers aan de variatie in de 
hoeveelheid van de kleurstof. Bij 
bruine ogen is die variatie groot en 
bij blauwe ogen heel klein. Blauwe 
ogen lijken meer op elkaar dan 
bruine ogen. De kleine variatie be-
tekent dat de mutatie maar een keer 
in ons evolutionaire verleden voor-
kwam.  
(bron: Quest) 

 
 

 
Voor u samengesteld door 

Guus Degenaar 
 

grote boswachterijen in Midden-
Drenthe. In 1971 werd er een don-
sjong van een ruigpootuil gevon-
den, maar het was niet duidelijk 
waar het jong was geboren. In 1974 
en 1977 werd een nest gevonden, 
maar dat mislukte in de eifase. In 
latere jaren kon geen broeden meer 
worden vastgesteld. Na midden ja-
ren tachtig werden incidenteel nog 
wel roepende mannetjes gehoord op 
diverse plekken in Nederland, waar-
onder in Norg (1999). 
Bron: SBB 
 
 
Biodiesel 
Algen zijn zeer geschikt om biolo-
gische diesel van te maken. De or-
ganismen leveren per hectare tien à 
vijftien keer meer olie dan palmen 
of koolzaad. Dat zegt energieonder-
zoeker Kristian Spilling van de 
Academie van Finland, een van de 
vele wetenschappers in de wereld 
die werken aan 'algendiesel'. "Groot 
voordeel van algen is dat ze zeer 
snel groeien. Ze verdubbelen zich 
minstens een keer per dag. De teelt 
gaat ook niet ten koste van voeding, 
zoals graan of maïs", zegt Spilling.  
(bron.nu.nl) 

 
 
Winterslaap 
Hoe komen slakken de winter door? 
Slakken houden een winterslaap. 
Het is afhankelijk van de soort of ze 
dat alleen doen of in groepen. De 
meeste slakkensoorten graven zich 
in voor de winterslaap en trekken 
zich diep terug in hun huis. De in-
gang wordt afgesloten door een 
mengsel van slijm en aarde, dat 

hard opdroogt. Zo is de slak verze-
kerd van een ongestoorde slaap. De 
afsluiting zorgt er ook voor dat de 
slak niet uitdroogt of kan bevriezen. 
Op die manier kan het dier wel drie 
tot vier maanden overleven. Als het 
weer warmer wordt, breekt de slak 
door de afsluiting en begint een 
nieuw leven. Wordt het in de zomer 
te warm, dan trekt de slak zich ook 
terug. 
(bron: Quest) 
 

Hete hommels 
Hommels gebruiken de kleur van 
een bloem niet alleen om zich te 
laten verleiden door de nectar waar 
ze zich mee vol kunnen tanken. Ze 
zien aan de kleur ook hoe warm een 
bloem is, stellen onderzoekers van 
de Universiteit van Cambridge en 
de Universiteit van Londen. Op 
koude dagen kiezen hommels voor 
de warmere bloemen. Daar warmen 
ze zich op, totdat ze hun ideale tem-
peratuur hebben bereikt. Zo kunnen 
de insecten langere afstanden vlie-
gen dan wanneer ze "onderkoeld" 
zijn. Bloemen lokken dus niet in-
secten alleen met hun nectar, maar 
ook met hun warmte. De diertjes 
nemen terloops het stuifmeel mee 
van de plant, zodat die zich over 
grote afstanden kan voortplanten. 
(bron: Quest) 
 
 
Geef aan de vogel 
Dat je met ’s winters bijvoeren vo-
gels helpt de lente te halen, was al 
bekend. Maar nu blijkt dat ook de 
volgende generatie profijt heeft van 
het extra voedsel.  
Wetenschappers van de Universiteit 

biodiesel 

aardhommel 
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Organigram natuurvereniging Mark & Leij 
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sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

0161 491215 

24 
NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 

 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 
 

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

 
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit 

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

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

 
individueel lidmaatschap:  €  12,- per jaar.
gezinslidmaatschap:  €  16,- per jaar. 

 
 
 
 
 
 

Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. 
 

voorzitter: Sjef Langeveld, Chaam 
secretaris: Jacques Valkenaars, Ulvenhout AC 
penningmeester: Elly Cornelissen, Chaam 
secretariaat: Postbus 24, 4860 AA, Chaam 
  Valkenburgseweg 8,  
  4858 RD Ulvenhout AC 
  tel. 076 5613348
 

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

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