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Topdrukte bij elfde
Mark en Leij quiz

D

e 11e Mark en Leij-quiz zal niet alleen de geschiedenis ingaan als de
best bezochte maar ook als een van de gezelligste van alle edities. Met
meer dan 120 deelnemers, verdeeld over 16 groepen, zat de zaal van Bellevue goed vol. Zodanig zelfs dat gastheer Victor nauwelijks toekwam met zijn
voorraad champagne toen we, traditiegetrouw, voor aanvang van de quiz
proostten op het nieuwe jaar.
Joost van den Ouweland, Frank Degenaar, Wim en Elly Cornelissen hadden
de afgelopen maanden weer een gevarieerde quiz samengesteld. De mondelinge vragen deden een veelzijdig beroep op de kennis van actualiteiten, de
streek, geschiedenis, aardrijkskunde, sport, politiek, soapseries, natuur
(nauwelijks), oude gebruiksvoorwerpen, muziek etc. Bij de doe-vragen moest
met behulp van google-earth satellietbeelden dorpskernen op naam gebracht
worden. Aan de hand van foto’s moesten onze vennen benoemd worden. Ook
werden de quizzers meerkeuzevragen, puzzel- en spellingsproblemen voorgeschoteld.
Met 6 gastteams
De laatste edities van de quiz hadden we steeds één gastteam. Hun enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat we voor de quiz van 9 januari 2009 6 gastteams

Lente
Natuuragenda
april
vr, 3 20.00
5, zo 9.30
10, vr 20.00
12, zo 9.30
19, zo 9.30
24, vr
mei
2, za 13.00
3, zo 9.30
8, vr 21.00
zo 9.30
zo 9.30
za 13.00
vr

Wandelen vlinderwerkgroep
Wandelen Chaam
8 t/m 10 mei fototentoonstelling (zie pagina 11)
Wandelen Baarle
Vissen op zondag
Wandelen vlinderwerkgroep
Nachtvlinders kijken 1)

juni
14, zo 9.30
19, vr
21, zo 9.30
27, za 13.00

Wandelen Baarle
Nachtvlinders kijken 1)
Vissen op zondag
Wandelen vlinderwerkgroep

juli
12, zo 9.30
18, za 13.00
19, zo 9.30
24, vr

Wandelen Baarle
Wandelen vlinderwerkgroep
Vissen op zondag
Nachtvlinders kijken 1)

10,
17,
23,
29,

augustus
9, zo 9.30
22, za 13.00
28, vr

Het winnende team: ‘oud-bestuursleden’

Foto: Wim Dumont

Lezing: Bijen houden (zie pa
gina 9)
Wandelen Chaam
Lezing: Vliegend door de microkosmos (zie pagina 13)
Wandelen Baarle
Vissen op zondag
Nachtvlinders kijken 1)

Wandelen Baarle
Wandelen vlinderwerkgroep
Vijfde Nationale Nachtvlindernacht 1)

‘Vissen op zondag’ en ‘Wandeling Vlinderwerkgroep’ vertrek vanaf het Marktplein te Chaam.
Wandelen Chaam vertrek vanaf Bellevue
Wandelen Baarle vertrek vanaf de Loswal te Baarle-Nassau
1)
Voor vertrektijd etc. zie pagina 19 “Vlinderwerkgroep”
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een wethouder, enkele raadsleden
en andere wijze mensen.

De M&L groep ‘Galder en Chaam’ eindigde op de 2e plaats

hadden uitgenodigd. De quizcommissie besloot het idee achter het
lintenplan van de gemeente AlphenChaam te gebruiken als basis voor
de uit te nodigen teams. Zo gaven,
buiten bestuurlijk Alphen-Chaam,
alle dorpskernen acte de presence.
Van Galder-Strijbeek waren de dames van KVO Galder (met fanclub)
aanwezig, van Alphen de kerstgroep van Wim Segers en van
Chaam het Chaams Cabaret. De
gemeente zelf had niets aan het toeval overgelaten. In hun quizteam
zat o.a. het voltallige college van B
en W. Omdat ook Baarle-Nassau tot
het werkgebied van Mark en Leij
behoort, had ook deze gemeente
(onder leiding van burgemeester
Hendrikx) onze uitnodiging aanvaard om aan de quiz mee te doen.
Met als hartverwarmend voorbeeld
het dankmailtje van de KVO-dames
uit Galder lieten alle teams merken
dat ze onze uitnodiging echt op
prijs stelden. Toch liet de Ondernemersvereniging van Chaam op het
laatste moment verstek gaan. “Toch
geen gebrek aan ondernemingslust?” vroeg burgemeester Nuijten
zich hardop af in zijn inleidend
woordje

Het gevecht speelde zich dus niet
alleen af tussen de diverse kernen.
Het werd ook een strijd tussen twee
buurgemeentes onder leiding van
hun resp. burgemeesters.
Zo had burgemeester Hendriks van
Baarle-Nassau vóór de quiz al gekscherend laten weten dat zijn doelstelling was dat hij met BaarleNassau boven Alphen-Chaam wilde
eindigen. Ook zijn team bestond uit

De quiz
De vraag was dan ook of de ervaren
Mark en Leij quizzers zich in dit
geweld zouden kunnen handhaven.
Onze talrijk opgekomen leden
plooiden zich soepel in een aantal
teams en hadden binnen de kortst
mogelijke tijd zowel een teamnaam
bedacht als een teamcaptain benoemd. Voor de meesten van hen
was de procedure van de quiz immers gesneden koek.
Na het woordje van burgemeester
Nuijten, de Nieuwjaarstoost, het
voorstellen van de ploegen en de
uitleg van de spelregels viel even
voor 20.45 uur de grote stilte in. De
16 teams van 7 – 8 personen moesten niet alleen 45 mondelinge vragen beantwoorden. Tussendoor
moesten ook nog een aantal doevragen beantwoord worden. Men
had hiervoor steeds even tijd als
Elly de zaal doorliep met oude gebruiksvoorwerpen die op naam gebracht moesten worden. Ook was er
nog een loopvraag waarbij een lid
van elk quizteam voorwerpen op
volgorde van gewicht moest rangschikken.

Het team ’Gemeente Alphen-Chaam’ viel met de derde plaats nog net in de prijzen
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Tijdens de pauze werd dan ook
dankbaar achterover geleund om de
keel met een drankje te smeren en
de grijze cellen een ogenblik rust te
gunnen. De strenge, maar rechtvaardige jury onderwierp alle antwoorden aan een nauwgezet onderzoek en zette de prestaties om in
een tussenstand. De dames van de
KVO-Galder reageerden met luid
applaus toen de quizmaster meedeelde dat ze in de tussenstand 16e
stonden. Ze vonden het blijkbaar té
gezellig om in een mineurstemming
te raken. Tussen beide gemeentes
was slechts 3 punten verschil: Baarle-Nassau 51 punten (7e plaats),
Alphen-Chaam 54 punten (5 e
plaats). Baarle-Nassau was waarschijnlijk nog hoger geëindigd als
ze hun pauzes beter hadden benut.
Drie ploegen stonden in de tussenstand gedeeld derde: De gemeente
Alphe n-C haa m, de Stee ntje s
(familie Van de Steen onder leiding
van Guust) en de Mark en Leijgroep “familie Van Eil”, alle drie
met 54 punten.
Op de tweede plaats stond de spontaan geformeerde groep GalderChaam waar de zonen (Bram, Tomas en Jasper) van René en Guus
Degenaar bewezen niet alleen fysiek maar ook intellectueel hun
mannetje te staan. Duidelijk afgescheiden op de eerste plaats stond
de groep “Oud-bestuurskleden
Mark en Leij” met 63 punten. Deze
groep had een vertegenwoordiger
uit elke kern en was ook qua geestelijke bagage zeer divers. De verlate Piet van Riel had de potentie van
deze groep in één oogopslag ingeschat en sloot zich op het laatste
moment aan.
De tweede helft bracht geen wezenlijke veranderingen in de stand. Dat
de zaal bij de Brabantse muziekvragen massaal meezong met het liedje
“Daor komt munne witpen aan”
was tekenend voor de gezellige
sfeer. Bij het nakijken constateerde
de quizcommissie overigens met de
nodige verbazing dat de kennis van
de eigen streek enorm was. Zowel
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Frank Degenaar en Johan Schaerlaeckens dragen na 11 jaar hun quiz-stokje over

de vragen over de kernen (googleearth) en de vennen (foto’s) werden
door de meeste teams foutloos ingevuld.
Vóór de bekendmaking van de
einduitslag bedankte oud-voorzitter
Will Woestenberg de quizcommissie met een flesje Chaamse
“Wijngaard Dassemus-wijn”. Juryvoorzitter Frank Degenaar en quizmaster Johan Schaerlaeckens dragen na 11 jaar hun quiz-stokje over.
Joost, Wim en Elly zullen ongetwijfeld goede vervangers vinden.
Daarop brak weer het spannende
moment aan waarop de quizmaster
bekend maakt welk team zich dit
jaar de trotse winnaar van de Mark
en Leij-quiz mag noemen. Op de
derde plaats eindigde het gemeentebestuur van Alphen-Chaam. Beide
gemeentes hadden overigens in de
tweede ronde exact evenveel punten
gescoord, nl. 55. Baarle-Nassau
steeg hierdoor naar plaats 6. Op de
tweede plaats eindigde de groep
Galder-Chaam waar de mix tussen
de dames uit Galder en de jeugd uit
Chaam een verbluffend resultaat
opleverde. De oud-bestuursleden
hadden zowel de eerste als de tweede ronde gewonnen en er bestond
dus geen enkele twijfel over hun

superioriteit. Elly liet haar felicitaties vergezeld gaan met mooie prijzen uit de Wereldwinkel. Wim
Dumont legde de nummers 1 t/m 3
vast op de gevoelige plaat voor onze onovertroffen nieuwsbrief.
Dankwoord
Burgemeester Hendrikx van BaarleNassau bedankte Mark en Leij voor
de gezellige avond en complimenteerde in zijn slotwoordje niet alleen het geweldige werk van de
quizcommissie maar benadrukte
ook nog eens dat Mark en Leij een
fijne overlegpartner is. Hieraan viel
door de quizmaster niets meer toe te
voegen en onder dankbaar applaus
van alle aanwezigen werd deze fijne avond afgesloten.
Dat de verbroedering van de kernen
volledig geslaagd was, bleek uit de
oneliner die we op het eind van de
quiz uit de mond van Wim Segers
konden optekenen: “Het is nog
nooit zo wit geweest tussen Alphen
en Chaam!!!”. Hij sloeg hiermee de
spijker op zijn kop. Niet alleen in
letterlijke maar ook in figuurlijke
zin.
Johan Schaerlaeckens
Foto’s: Wim Dumont
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Amerikaanse rivierkreeften:
aanwinst of niet?

H

et waterschap neemt maatregelen om (water)dieren en
(water)planten die het moeilijk
hebben te helpen om zich beter
staande te kunnen houden. Door
hun leefgebied te herstellen, is de
kans dat zij zich daar dan kunnen
handhaven en hun levenscyclus
kunnen voltooien groter. De kans
dat deze soorten uit het gebied verdwijnen (lees: uitsterven) wordt
daarmee kleiner en zo levert het
waterschap een bijdrage aan het in
stand houden van de verscheidenheid van soorten (de biodiversiteit)
in het gebied.
Toename biodiversiteit?
Een soort waarmee het in heel Nederland slecht gaat, is de inheemse
rivierkreeft (Astacus astacus). Door
de kreeftenpest is deze soort bij ons
nagenoeg uitgeroeid en hij zal zich
daarvan niet kunnen herstellen. De
kreeftenpest is namelijk samen met
de import van Amerikaanse kreeften ingevoerd. De dieren, die zelf

Amerikaanse rivierkreeft ♀

dragers zijn van de kreeftenpest,
werden op verschillende momenten
in bepaalde landen ingevoerd voor
de consumptie. Ze ontsnapten echter uit de kweekvijvers en hebben
zich via vaarten, kanalen en beken
verspreid, om uiteindelijk ook in de
Nederlandse wateren terecht te komen. Hadden we van oorsprong
maar één kreeftensoort in Nederland, nu zijn er al zo'n 8 soorten
waargenomen. Goed voor de biodiversiteit zou je denken.
Bijverschijnselen nieuwe soorten
Helaas ligt dat niet zo simpel. Sommige soorten zijn namelijk maar
eenmalig waargenomen, andere zijn
blijvertjes gebleken die weinig opvallen en weer andere doen het zó
goed dat er zelfs sprake is van een
ware plaag. Wat de impact van deze
laatste groep op het ecosysteem is,
is nog niet duidelijk. Zeker is wél
dat ze een belasting vormen voor de
van oorsprong aanwezige planten
en (onder)waterfauna (insecten en

hun larven, maar ook vissen, amfibieën en hun eieren en larven).
Naast het feit dat ze een probleem
kunnen vormen voor de ecologie,
zijn ze dat mogelijk ook voor het
waterbeheer. Zo graaft de rode
Amerikaanse rivierkreeft bijvoorbeeld holen en kan daarmee beschoeiingen ondergraven. Duidelijke relaties zijn nog niet vastgesteld,
maar waar populaties van honderden kreeften van deze soort zitten,
moet serieus rekening worden gehouden met de impact die ze kunnen hebben op oevers of oeverbeschoeiingen. Er zijn plannen om
hier beter naar te gaan kijken en de
mogelijke relaties hiertussen goed
te laten onderzoeken.
Californische rivierkreeft derde
soort in West-Brabant
In West-Brabant hebben we in oktober voor ons beheersgebied een
nieuwe kreeftensoort vast kunnen
stellen. Het aantal komt daarmee op
3 soorten: de gevlekte Amerikaanse
rivierkreeft (Orconectes limosus),
de rode Amerikaanse rivierkreeft
(Procambarus clarkii) en recent als
derde is in de Oude Leij de Californische rivierkreeft vastgesteld
(Pacifastacus leniusculus). Deze
laatste heeft een grotere zuurstofbehoefte en is daarom tot nu toe alleen
nog maar in de beek aangetroffen,
terwijl de andere 2 soorten ook binnen de bebouwde kom in slootpartijen voorkomen. Alle drie de soorten schijnen overigens goed te eten
te zijn!
Jeff Samuels
Foto: Sjors de Kort
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Een merkwaardige biotoop

T

oen de mossenwerkgroep van
de KNNV afd. Breda in 2008
de Alphense Bergen gingen inventariseren op de aanwezigheid van
mossen, kwam men een mooie verrassing tegen.
Men was verbaasd dat dit kon en
dat de mossen zich nog steeds uitbreiden.
De mossenwerkgroep heeft voor
Staatsbosbeheer het gehele bosgebied van de Chaamse Bossen geïnventariseerd en dit in een rapport
uitgegeven door KNNV afd. Breda
i.s.m. Staatsbosbeheer. “De Mosflora van de Alphensche Bergen”.
Zo’n merkwaardige biotoop is te
vinden op de Alphensche Boshoven, Boshovensebaan 2.
De biotoop: de leefruimte van één
of meerdere organismen. De totale
diversiteit aan biotopen is uiteraard
zeer groot en veelal wordt er geen
verschil gemaakt tussen ’natuurlijke’ en artificiële’ (man made)
biotopen. Nadere beschouwing leert
evenwel dat in het overbevolkte
Nederland ’natuurlijke’ biotopen
duidelijk in de minderheid zijn en
indien aanwezig, dat ze gewoonlijk
(zeer) klein van omvang zijn.
Ter verduidelijking de bossen in
ons land zijn allemaal aangelegd.
Rivier- en beekoevers moeten onze
directieven volgen. Zelfs de Noordzeekust staat onder controle!
Kortom, in Nederland is een echt
oorspronkelijk natuurlandschap
vrijwel afwezig. Toegegeven, meer
en meer worden terreinen aan de
natuur teruggegeven, waar de natuur dan haar gang mag gaan. Anderzijds laat de natuur zich niet
dwingen en zal elke beschikbare en
geschikte plaats, al dan niet ter beschikking gesteld, koloniseren.
Een fraai voorbeeld van een dergelijke kolonisatie werd aangetroffen
in het natuurgebied de Alphensche
Bergen en daar weer in het buurt-

Haag Boshovensebaan 2

schap Boshoven. De bospercelen ter
plekke worden doorsneden door een
fietspad dat van 1867 tot 1989 een
spoorlijn was tussen Turnhout en
Tilburg, het ’Bels Lijntje’ . Een relict uit die spoorwegtijd betreft een
voormalige overwegwachterwoning, gelegen in de bosrand en die
nu bewoond is door de familie
H. Cornelissen. De heer Cornelissen, met een warm hart voor de eigenheden van de streek en de natuur, heeft de voortuin van zijn huis
omhaagd met meidoorn. Vele jaren
knipwerk hebben geleid tot een
keurige rechte en dichte heg, ongeveer 1,50 m hoog en zo’n 0,60 m
breed. Het knippen heeft evenwel
ook tot gevolg gehad dat zich in de
bovenzijde van de haag knoestige
platforms hebben ontwikkeld, die
nu blijkt ideale groeiplaatsen te zijn
voor epifytische mossoorten. Hoewel de meidoorn niet direct als een
ideale waardboom voor mossen
bekend staat, bracht enig zoekwerk
toch de aanwezigheid van 15 mossoorten aan het licht. De meeste
hiervan algemeen voorkomende
soorten maar daaronder toch één
momenteel `nog` zeldzame soort,

Foto Tonnie Cornelissen

nl. de ruige haarmuts, Orthotrichum
speciosum. Opvallend was ook de
aanwezigheid van ’n tweetal soorten uit het geslacht Ulota, de kroesmossen. Deze mossen stonden tot in
de 90-er jaren nog op de Rode Lijst
als in ernstige mate bedreigd t.g.v.
de luchtvervuiling. Een andere
merkwaardigheid was de aanwezigheid van het bleek dikkopmos, Brachythecium albicans, als epifyt. Dit
mos is gewoonlijk een uitgesproken
terrestrisch groeiende soort, die zich
vooral thuis voelt in schrale, zandige wegbermen en op soortgelijke
ruderale plaatsen.
Het voorgaande samenvattende, kan
gesteld worden dat deze haag, een
`man made` biotoop is en in elk
opzicht interessant voer voor bryologen is.
Artikel is met toestemming overgenomen uit het De Mosflora van de
Alphensche Bergen, Verslag van
het inventarisatieonderzoek 2007 –
2008. Uitgevoerd door de mossenwerkgroep KNNV afd. Breda.
Samengesteld door:
Chr. Butter en H Backx
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Natuur in Schotland en bij ons

A

ls je in Vlaanderen of Nederland
rondloopt dan denk je dat er geen
natuur meer over is. Echter, als je in
de Schotse hooglanden wandelt dan
denk je dat het één groot natuurgebied
is. Maar is dat wel zo?

Voor degenen die mij niet kennen,
ik ben jarenlang reservaatbeheerder
geweest in de vallei van de Mark en
het Merkske langs de Vlaamse kant,
dit professioneel voor de afdeling
Natuur van de Vlaamse Gemeenschap en als vrijwilliger voor Natuurpunt.
In 2006 verliet ik de valleien van de
Mark en het Merkske en vertrok
naar Schotland waar ik momenteel
actief ben als natuur- en vogelreisgids. Natuurlijk kon ik het niet laten
om het natuurbeheer hier in Schotland te vergelijken met het natuurbeheer in Vlaanderen en Nederland.
Brandnetels
Schotland was mij niet helemaal
onbekend, want in 1999 had ik de
mogelijkheid om enkele maanden
in verschillende Schotse natuurreservaten te werken, en kreeg ik ook
mijn eerste schok. In mijn eerste
reservaat op Islay werd mij gevraagd om een perceel te inventariseren naar planten. Heel trots meldde ik de reservaatmanager dat er
heel wat gevlekte orchissen en grote
ratelaar stond, waarop hij antwoordde: “oh, dus niets bijzonders, dan
kan ik het omploegen en brandnetel
inzaaien”. Ik vroeg hem heel beleefd of hij dit kon herhalen want ik

Edelherten

Foto: Jef Leestmans

was overtuigd dat ik dit had misverstaan, maar verbaasd bevestigde hij
dit en zei dat hij dit deed om broedbiotoop voor de kwartelkoning te
creeëren. Daar stond ik dan, jarenlang niets anders gedaan dan netels
maaien, zelfs nog met de zeis, om
gevlekte orchissen en ratelaar in de
reservaten van het Merkske te krijgen of om veel geld uit te geven aan
Wetland tractors om die percelen te
maaien. En hier stonden ze, en werden ze omgeploegd om plaats te
maken voor brandnetel! Zowel hier
als in de Markvallei werd dit gedaan in de naam van Natuurbeheer.
Dit voorval heeft mijn ogen geopend over natuurbeheer, een woord
waarvan ik nooit gehouden heb omdat natuur en beheer voor mij zowat
tegenpolen zijn.
Beheer
Misschien denk je dat je Schotland
en de lage landen niet kunt vergelijken, maar toch hebben ze heel wat
gemeen. Beiden hebben ze een zeeklimaat en hebben ze meestal een
licht zure bodem. Bovendien was
de traditionele landbouwvorm in de
Lage Landen heidebeheer en is dit
in Schotland nog altijd zo, hoewel
tegenwoordig meestal niet meer
voor landbouw maar voor de jacht.
Ik heb ooit eens in een natuurtijd-

schrift gelezen: “Er is heel wat protest tegen het kappen van het regenwoud, na het kappen van het woud
en enkele jaren landbouw blijft er
een halfwoestijn achter. Beeld je
eens in dat na jaren deze halfwoestijn beheerd te hebben men dit terug
wil omvormen tot bos en dat dit
wordt geblokkeerd door natuurbeschermers die zeggen dat er heel
wat zeldzame soorten leven in deze
halfwoestijn, en dat dit cultureel
erfgoed is. Belachlijk zeg je dan,
maar toch is dit wat er bij ons ge-

Cairngorm National Park
Foto: Marian Coyne

beurt. Indien iemand in de Lage
Landen zegt dat hij de heide terug
wil omvormen tot bos, het natuurlijke habitat, dan zullen natuurorganisaties onmiddellijk reageren dat dit
absoluut niet kan. Erger nog, er
wordt bos gekapt om heide te creeeren”.
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Heide
En in Schotland? Ik ben blij te zeggen dat hier volop heide wordt omgezet naar bos, dit zowel naar loofbos als naar dennenbos, dat is hier
een natuurlijk habitat. Dit wordt
gedaan met subsidies door grondgrondbezitters, maar ook door de
Forestry Commission, niet te verwonderen natuurlijk, de RSPB, de
grootste natuurorganisatie, en de
overheid in de vorm van de Scottish
National Heritage. Natuurlijk, ik
woon in de Highlands, of moet ik
zeggen Heilands, want ik ben omgeven door heide, in welke richting
ik ook 50 km ga, ik zal hoofdzakelijk heide vinden, afgewisseld met
bos en extensieve landbouw, maar
zeker meer dan 80% heide. Bovendien zijn de bergtoppen van nature
boomvrij, met heide als natuurlijk
habitat. In Nederland en Vlaanderen
is er bijna geen heide meer over en
inderdaad dus waard om te beschermen.
Jacht
He ide he e ft in Ne de rla ndVlaanderen bijna altijd een reservaat status. In Schotland is dit niet
het geval. Hier is heide nog een
landbouw- maar vooral een jachtgrondgebruik. Vele duizenden hectaren heide worden beheerd voor de

morinelplevier
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goudplevier

Foto: Johan Paulussen

jacht, met landbouw als nevengebruik, dit dan vooral voor de jacht
op het Schots sneeuwhoen. Hiervoor worden stroken heide gebrand
zodat een mozaïek patroon ontstaat
van jonge en volwassen heide, Dit
wordt beschouwd als ideaal voor
sneeuwhoenders, geen oude heide
echter. Het gevolg van het branden
is ook dat er geen bomen zijn, en
als er al een de brand overleeft
wordt hij gekapt, want waar een

Foto: Johan Paulussen

boom staat kan er geen Schots
Sneeuwhoen zitten. Er is ook geen
overjarige heide en dat is heel jammer want dit is ideaal voor insecten
en kleine zoogdieren en dus ook
voor vogels. Bovendien worden de
roofvogels in deze jachtvelden
meestal genadeloos vervolgd. Zo
blijken deze uitgestrekte heidegebieden toch geen natuurgebieden
zijn. Enkel boven de boomgrens is
het een natuurlijk habitat. Voor de
rest is het half-natuurlijk en uiteraard vele malen keer beter dan
maïsvelden of raaigraslanden.
Bos
Een ander gezegde dat mij is bijgebleven: Dirk Maes antwoordde ooit
op een vraag van iemand van de
bosdienst wat voor bos hij moest
planten voor vlinders; “Mijnheer,
een bos kan je niet planten, je kan
alleen bomen planten. Een bos moet
je laten groeien”. Inderdaad een
bos is meer dan een verzameling
van bomen, het is de boomlaag,
maar ook de struiklaag en heel belangrijk de kruidlaag. Een bos proberen aan te planten op een oude
maïsakker wordt in geen eeuw een
bos. Hiervoor moet je ook eerst de
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toplaag verarmen als voor een natuurgebied en wanneer de kruidlaag
aanwezig is kun je beginnen te
planten. Maar veel beter is daarna
bomen te laten groeien, pas dan
krijg je een ongelijkjarig gemengd
bos. In Schotland laat men veel heide spontaan verbossen, maar nog
veel te veel wordt er geplant, niet
alleen met gewone den (Pinus sylvestris) maar helaas ook met Sitkasparren. Ook de Forestry Commission laat stukken spontaan verbossen,
maar helaas planten zij, zoals hun
collega’s in de rest van de wereld,
nog voor de meerderheid aan. Nu
heb ik niets tegen commercieel bosgebruik want hout dat hier wordt
gekapt moet niet worden ingevoerd
van dikwijls heel belangrijke natuurbossen. Alleen, noem het dan
geen bos maar een plantage, zoals
je een weide ook geen steppe
noemt.
Soorten
Een ander verschil met de lage landen is dat in Schotland er veel aan
soortenbeheer wordt gedaan. Voor
elke min of meer bedreigde soort is
wel een nationaal of lokaal Biodiversiteit Actie Plan. In VlaanderenNederland focust men zich veel
meer op habitats en ziet men wel
welke dieren er op af komen. Dikwijls is dit echter niet genoeg om
soorten te behouden. Anderzijds
mag men bij soortenbeheer, het habitat en de andere soorten niet uit
het oog verliezen, zodat wanneer je
voor beide beheersvormen de extre-

noordse stormvogel

papegaaiduiker

men wegneemt men toch weer heel
dicht bij elkaar in de buurt komt.
Diversiteit
Waar ik me nog steeds over verbaas
is de rijkdom aan planten hier in
Schotland en dat terwijl het zo
noordelijk is. Het is niet alleen de
verscheidenheid aan planten maar
vooral de hoeveelheid. Bijvoorbeeld, gevlekte orchissen staan
overal en niet zoals in de Lage Landen hier en daar een exemplaar in
een reservaat. In een straal van nog
200 meter rond mijn huis staan
minstens drie soorten orchideeen:
Naast de gevlekte vind je ook noordelijke rietorchis en welriekende
orchis. Ook de heide is hier bloemrijk met rozenkransje, heide- en
moeraska rtelblad,
beenbreek, eenarig
wollengras, enzovoort. En opnieuw
niet alleen hier en
daar een exemplaar,
maar gewoon overal.

Vogels
In de Kempen kun
Foto: Stijn Leestmans je meer soorten

Foto: Johan Paulussen

vogels zien dan hier maar toch... In
de omgeving van mijn huis vind ik
korhoen, raaf, Schots sneeuwhoen,
wilde zwaan, visarend, steenarend,
waterspreeuw, slechtvalk en meer
dan driehonderd koppels watersnippen rond mijn huis. In een straal
van een uur rijden voeg je daar nog
alle soorten duikers aan toe. Verder
zeearend, morinelplevier, alpensneeuwhoen, auerhoen en zowat
alle zeevogels. Ook edelhert, ree,
vos en hermelijn kan ik vanuit mijn
huis zien en dassenburchten zijn
vlakbij.
Conclusie
Het grootste verschil is waarschijnlijk dat je in Schotland altijd het
gevoel hebt dat je in een reservaat
rondwandelt, terwijl het zelden een
reservaat is, en dat je in de Kempen
dikwijls in reservaten nog het gevoel hebt dat je in een landbouwgebied bent.
Wil je meer weten of eens afkomen,
dan kun je mij altijd contacteren.
jefleestmans@btinternet.com
www.cairngormnature.com
Jef Leestmans
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Lezing: bijen houden

O

p 3 april organiseren de bijenhouders uit onze omgeving
in Bellevue een lezing door beroepsimker Kees van Holland, die
voor alle geïnteresseerden, imker
of niet-imker, gaat vertellen over
de werkzaamheden van de bijenhouder gedurende het jaar.
Tot de 50er jaren had ieder Kempisch dorp wel een bloeiende bijenteeltvereniging. Op veel boerderijen
was het de inwonende grootvader
die de tijd en de rust kon vinden om
zijn bijenvolken te onderhouden en
jaarlijks honing te oogsten. De natuur bood een breed spectrum aan
nectarleveranciers en de rijk gewonnen honing werd algemeen als
een gezonde lekkernij gezien. Langzaam maar zeker is de belangstelling voor het houden van bijen geluwd: de natuur is verarmd en het
oogsten van honing is daardoor lang
niet vanzelfsprekend meer. Daar
komt bij dat de honigbij de laatste
jaren geplaagd wordt door plagen
die maar heel moeilijk het hoofd
wordt geboden en dat wereldwijd.
Zo heeft de mens het voor elkaar
gekregen om door experimenten
met bijenrassen uit andere werelddelen, onze Europese honingbij op
te zadelen met een verwoestende

parasiet: de varroa mijt. Deze parasiet teistert sinds einde van de jaren
70 alle bijenvolken over de gehele
wereld en wordt ternauwernood en
vaak met helaas chemisch kunst en
vliegwerk onder controle gehouden.
Wie heeft niet gehoord van de
“bijenverdwijnziekte” die op raadselachtige wijze hoge percentages
van de bijenvolken wereldwijd
heeft doen verdwijnen, een mysterieuze bedreiging voor het voortbestaan van de honingbij waaroor geleerden al enige tijd naarstig een
verklaring en remedie zoeken tot op
heden zonder resultaat.
Ook het voorkomen van de beruchte killer-bee in de Verenigde Staten
is een voorbeeld van een door de
mensen veroorzaakt gevaarlijk verschijnsel met vergaande gevolgen
voor de bijenhouderij.
Maar hopen dat deze problemen
worden overwonnen en dat onze
bieboeren hun hobby kunnen blijven beoefenen. Het leven van de
honingbij is zo interessant, dat mag
niet verloren gaan!
Iedereen die belangstelling heeft in
het leven van de bijen en in de
werkzaamheden van de imkers, is
uitgenodigd bij de lezing door beroepsimker Kees van Holland die
zal gaan vertellen over de geheimzinnige samenlevingen van de honingbij en de wijze waarop de imker hiermee omgaat.
Cees Damen

Foto: Cees Damen
Vrijdagavond 3 april
Aanvang 20.00 uur
Café Bellevue
Dorpsstraat 27
4861 AA Chaam
De toegang is vrij
Ook niet-leden zijn van
harte welkom

Van de
voorzitter

D

eze weken rijden grote tractoren en grondwerkmachines
door het hele gebied van Mark &
Leij.
Diepladers vervoeren tractoren en
kiepkarren. Sloten worden gedempt
en gegraven, percelen worden opgehoogd en verlaagd, bomen worden gerooid en veel grond wordt
getransporteerd. Dit alles wordt
vooraf gegaan door de landmeters
die de werken uitzetten. De bermen
en wegdekken hebben veel te lijden
en de slootkanten zullen op sommige plekken inzakken.
Alles gaat wel zoveel mogelijk volgens de afspraken die in het verleden
zijn gemaakt. Als we zes maanden
verder zijn, zal alles wat overhoop is
gehaald weer groen zijn. De wonden
zullen geleidelijk aan helen. Dan
komt langzaam aan de nieuwe natuur
te voorschijn, vooral langs de waterlopen. Want het is vooral “natte natuur” die uitbreidt. De nieuwe aanplant zal geleidelijk een vernieuwd
landschap laten zien.
Dan zal ook moeten blijken of we het
kunnen beheren met z’n allen. Niet
alleen qua omvang en hoeveelheid,
maar ook gezien de bedoelde natuur.
Zonder overlast voor onze agrariërs
of misschien zelfs tot tevredenheid
van hen. Ik wil er maar mee zeggen
dat, bij het beheer ook zij ook kunnen
profiteren, bijvoorbeeld bij het verrichten van maaiwerkzaamheden en
het laten grazen van hun koeien.
In de komende weken gaan de bestuursleden en de leiders van de
werkgroepen met elkaar in discussie
over de plannen van de vereniging
voor de komende jaren. Daarbij zullen het beheer en de mogelijkheden
van de agrariërs zeker aandacht krijgen.
Sjef Langeveld
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Gierzwaluwen

H

et is nu 13 januari en de
tweede dag dooi na een
heerlijke ouderwetse vorstperiode
van twee weken. Ik kan me niet
herinneren wanneer we voor het
laatst zo’n pak sneeuw hadden dat
een week bleef liggen in plaats van
onmiddellijk te veranderen in een
smeltende blubberzooi. Vreemd is
het dat ieder jaar, rond deze tijd al,
mijn gedachten uitgaan naar gierzwaluwen, zomervogels bij uitstek… Misschien omdat ik zo van
de zomer houd en steeds meer
moeite heb met de sombere winterdagen.
Voor ik mijn eerste geliefde gierzwaluwen mag begroeten gebeurt er
zoveel. Zowat alle zomervogels
arriveren eerder, alleen spotvogel
en bosrietzanger wachten nog langer dan de gierzwaluwen om in onze streken terug te keren.
Huis- en boerenzwaluwen, zijn de
laatste jaren al begin april soms
zelfs einde maart terug, steeds vroeger en ook de gierzwaluw vervroegt

Gierzwaluw

zijn tijdstip van terugkeer wel wat
maar toch minder dramatisch. In
mijn fenologische waarnemingen
lees ik dat het tijdstip van mijn eerste gierzwaluwwaarneming in dertig jaar tijd met zowat een week
vervroegd is van 30 april naar ongeveer 22 april. Misschien ben ik wel
steeds scherper op ze gaan letten in
de loop der jaren, zodat een vroege
enkeling mij eerder opvalt dan
voorheen het geval was. Want dat
de hoofdmacht van de gierzwaluwen rond 30 april in ons land terugkeert is nog steeds zo.
Ineens zijn ze er dan weer en vullen
de avonden met hun aanhoudend
gesjirp en adembenemende vluchten. Ze zijn geboren om te vliegen
en dat doen ze dan ook gedurende
een groot gedeelte van hun leven.
Eten, drinken en vaak zelfs paren:
alles vliegend. Terwijl de vrouwtjes
broeden, brengen de mannetjes op
grote hoogte de nacht door. Het
schijnt zelfs zo te zijn dat jonge
gierzwaluwen de periode tussen het

Foto: Marc Guyt / www.agami.nl

voor de eerste maal verlaten van het
nest tot ze geslachtsrijpheid zijn en
toe aan hun eerste legsel, continu,
dus 24 uur per dag vliegen en dat
enkele jaren lang! Met hun korte
pootjes, bedoeld om zich aan verticale rotswanden (of huismuren)
vast te klampen kunnen ze maar
heel moeilijk en soms in het geheel
niet vanaf de begane grond opstijgen maar als ze eenmaal vliegen
zijn ze ongenaakbaar. Wanneer ze
op warme zomeravonden in grote
groepen over en tussen de huizen
doorgieren kunnen ze snelheden
boven 200 km per uur bereiken: en
dat voor een diertje van 45 gram!
Het lijkt of ze beseffen dat ze ongrijpbaar zijn want zelfs wanneer
we vlak bij hun broedplaatsen staan
tonen ze in het geheel geen angst.
Wetende dat wij geen partij voor ze
zijn negeren ze ons volkomen. Een
gierzwaluw die, hoogst uitzonderlijk, tegen een ruit was gevlogen en
op de grond beland vanwaar hij niet
meer kon opstijgen werd door
buurtkinderen bij mij afgeleverd.
Hij toonde bij het openen van de
doos geen enkele paniekreactie zoals je dat bij vogels zou verwachten.
Mijn veronderstelling dat het dier
op sterven na dood was bleek onjuist: omdat ik niets anders wist te
doen, gooide ik de gierzwaluw in de
lucht, verwachtend dat hij als een
dood vogeltje op mijn gazon zou
ploffen. Niets van dat alles: hij bewees dat het luchtruim zijn element
was en schoot als een pijl de hoogte
in!
Gierzwaluwen verblijven slechts
ongeveer vijfennegentig dagen in
de broedgebieden. Voor mij staat
het wielerspektakel de ‘Acht van
Chaam’ , eind juli dus, voor veel
jaren genoteerd als de datum waarop vrijwel van de ene dag op de
andere de overgrote meerderheid
verdwenen is naar de overwinte-
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ringgebieden in Afrika (blijkbaar
houden ze niet van wielrennen).
Hoe zuidelijker de streek waar ze
broeden, hoe eerder ze arriveren en
dus ook hoe eerder ze weer vertrekken: in Israel arriveren ze begin
maart om al ruim voor de langste
dag, 21 juni, te vertrekken. In Scandinavië zijn ze tot september te bewonderen, omdat ze pas in juni arriveren!
Wij moeten dus al vanaf augustus
de avonden doorbrengen zonder het
heerlijke vliegen van de gierzwaluwen boven het dorp. Onwezenlijk
stil is het dan. Hoewel we dan nog
lange, warme zomerweken mogen
verwachten, is het voor mij steeds
weer wat triest te beseffen dat ik
mijn geliefde gierzwaluwen weer
negen maanden zal moeten missen!
Frank Degenaar
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Fototentoonstelling
“Tussen Mark & Leij”

T

ijdens het weekend van 8, 9 en 10 mei organiseert de fotowerkgroep
haar eerste tentoonstelling in café Bellevue. Naast het fotograferen
behoort het (regelmatig) organiseren van een tentoonstelling tot de doelstellingen van deze werkgroep.
Omdat het de eerste keer is dat wij een tentoonstelling organiseren hebben
wij besloten deze bescheiden op te zetten. Dat betekent niet dat er weinig te
zien zal zijn,. In tegendeel, u zult kunnen genieten van zo’n zestig foto’s.
De meeste foto’s geven het natuurschoon van het werkgebied van Mark &
Leij weer in landschappen en mooie taferelen. Daarnaast zult u ook macro
opnamen van bloemen, insecten en vlinders kunnen bewonderen.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Met de middelen die ons ter beschikking staan en grote inzet van de leden denken wij een fraaie tentoonstelling
in te kunnen richten in een goede ambiance. Natuurlijk hopen wij vele bezoekers te mogen begroeten. Of deze eerste tentoonstelling een vervolg
krijgt is immers afhankelijk van de interesse voor het werk van de fotowerkgroep.

Mark & Leij
Fietstocht
2009
Zondag
28 juni 2009
Noteer deze
datum alvast in
uw agenda

2009
Fietstocht
Mark & Leij

Foto: Marianne Dumont

wilde peen

Fototentoonstelling

“Tussen Mark & Leij”
Vrijdag 8 mei 21.00 to uur 23.00 uur
Zaterdag 9 en zondag 10 mei 11.00 tot 17.00 uur
Café Bellevue Dorpsstraat 27 4861 AA Chaam
Toegang gratis
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Boommarters terug in Het Groene Woud

I

n navolging van de steenmarter
is sinds kort ook de boommarter terug in Het Groene Woud. Medio november heeft Stichting Het
Groene Woud in uitvoering
(SHGWiu) namelijk zes van zenders voorziene boommarters in het
gebied losgelaten. Hiermee wordt
een belangrijk bijdrage geleverd
aan de biodiversiteit van Het Groene Woud.
Het is allemaal begonnen met de
rapportage ‘Kansen voor de Boommarter in Noord-Brabant, welke
SHGWiu in 2006 publiceerde. Dit
rapport vormde aanleiding voor de
boommarterwerkgroep van de
Zoogdiervereniging VZZ om SHGWiu te benaderen met een bijzondere vraag, namelijk of Het Groene
Woud wilde meewerken aan het
huisvesten van zes jonge boommarters. Deze vondelingen - afkomstig
van de Veluwe - moesten op korte
termijn ergens worden ondergebracht.
Op 1 oktober zijn de boommarters
in twee uitwenkooien naar Het
Groene Woud verhuisd. Nadat de
zoogdiervereniging VVZ goedkeuring van het ministerie van LNV

had ontvangen op de ontheffingsaanvraag zijn de zes boommarters
in vrijheid gesteld. Vanwege mogelijke verstoring is hier geen enkele
ruchtbaarheid aan gegeven.
Wettelijke kaders en onderzoek
Na het verzoek van Zoogdiervereniging VZZ is op initiatief van SHGWiu overleg gevoerd met de terreinbeherende organisaties in Het
Groene Woud. Uit dit overleg is
steun voor het project naar voren
gekomen, mits het project voor
100% binnen de wettelijke kaders
zou plaatsvinden én er een goed
onderzoek aan gekoppeld zou worden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door Bureau Mulder-natuurlijk in
samenwerking met de Zoogdiervereniging VZZ. Zij rijden in een auto
met een draaibare antenne op het
dak rond in het gebied om informatie te verzamelen over hoe de
boommarters het landschap gebruiken, waar de uitgezette dieren heen
gaan en hoe boommarters wegen
oversteken. Het onderzoek moet
ertoe bijdragen dat in de toekomst
doeltreffender maatregelen kunnen
worden genomen voor het voortbe-

staan van de boommarter. De provincie Noord-Brabant is financier
en de natuurbeheerorganisaties ondersteunen het onderzoek.
Hoe leven boommarters?
Boommarters leven vooral in het
bos. Overdag slapen ze meestal in
een vogelnest, een boomholte of in
de dichte kruin van een spar. 's
Nachts lopen ze rond op zoek naar
voedsel. Ze eten muizen, jonge konijnen, vogels, bessen, fruit en grote
insecten. Elke boommarter heeft
een eigen leefgebied van 1 tot 3
km², waaruit soortgenoten van hetzelfde geslacht worden geweerd. De
leefgebieden van mannetjes en
vrouwtjes overlappen elkaar wel.
Door dit territoriale gedrag kunnen
er nooit erg veel boommarters in
één bosgebied leven.
De boommarter wordt vaak verwisseld met de steenmarter, maar er
zijn toch wel verschillen. De boommarter heeft wat grotere, spitsere
oren, een donkerbruine neus, meestal een duidelijk gele bef (lichte plek
op de hals en borst) en donkergrijs
onderhaar. De steenmarter heeft een
bijna witte ondervacht, wat rondere
oortjes, een roze neus en een witte
tot lichtgele bef. Overigens zijn beide dieren (max. 81 cm) een stuk
groter dan een bunzing (max. 63
cm.).
Meer informatie
Mocht u de van zenders voorziene
boommarters zien of - wat niet te
hopen is - vinden, dan ontvangt
SHGWiu daarvan graag meldingen.
U kunt dit doorgeven aan Kees
Margry. Hij is bereikbaar via tel.nr.
0411-682916 of via e-mail margry@home.nl.

Boommarter (Martes martes)

Foto: Dick Klees / www.studiowolverine.com

Bron: Nieuwsbrief Woudlopers
Jaap Mulder
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Lezing: Vliegend door
de microkosmos
René Krekels richt de camera vooral op kleinere dieren,
van insecten tot amfibieën. Zijn beelden zijn veelvuldig in boeken en
tijdschriften gepubliceerd, zoals Grasduinen, Op Pad en Zin.
De bioloog en fotograaf heeft een voorkeur voor diergedrag. Broedende oorwormen of libellen die onder water hun eitjes in planten prikken, prikkelen zijn fotografische passie. Gedurende zijn lezing komt
de grote variatie binnen het insectenrijk dan ook ruim aan bod.
De vliegkunst van insecten fascineerde René al geruime tijd. Het fotograferen van de sierlijke vlucht van een vlinder of een grotesk snorrende meikever bleek echter niet eenvoudig te zijn. Ontploffende flitsers en vele diafilms zonder bruikbaar beeld waren zijn deel. Uiteindelijk is het hem gelukt om met high-speed-fotografie vliegende en
springende dieren in unieke beelden vast te leggen. Tijdens zijn presentatie vlieg je mee in de wereld van de microkosmos vol verrassende actie en verstilde schoonheid.
Meer informatie en beelden zijn te
vinden op de website: www.renekrekels.nl
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Nieuwe
Chaamse parels
Zes gebieden rondom de
Chaamse Beek

W

aterschap Brabantse Delta
richt zes gebieden rondom
de Chaamse Beek opnieuw in. Dit
gebeurt in opdracht van de Landinrichtingsc ommissie Baarle Nassau. Door deze inrichting
houdt het waterschap lokaal regen-, kwel- en grondwater langer
vast.
Water vasthouden
Door water bovenstrooms langer
vast te houden, wordt wateroverlast
benedenstrooms beperkt. Bovendien is het vasthouden van water
goed voor planten en dieren. De
werken vinden plaats in het Zwartlaag, het Chaamse Broek, de zuidzijde van Chaam, bij de waterzuivering, op de Strijbeekse Heide en op
het (voormalige gemeente) perceel
langs de Staartenweg. Het waterschap verwacht begin april het werk
af te ronden.
Het water krijgt weer de vrije
loop
Het gebied het Zwartlaag (bij Snijders-Chaam) is van oorsprong een

Lezing:

“Vliegend door de microkosmos”
Vrijdag 10 april 2009
Aanvang 20.00 uur
Café-Restaurant Bellevu
Dorpsstraat 27 4861 AA Chaam
Ook niet-leden zijn van harte welkom

nat gebied. In dit gebied zit veel
kwelwater. Een nat gebied is goed
voor planten en dieren, in het bijzonder amfibieën. Om het kwelwater in het Zwartlaag weer terug naar
de oppervlakte te laten komen,
maakt het waterschap de Schoutenloop minder diep door de bestaande
beekbodem op te hogen.
In de gebieden het Chaamse Broek,
(Vervolg op pagina 14)
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(Vervolg van pagina 13)

het terrein naast de waterzuivering
en ten zuiden van bebouwde kom
krijgt de Groote of Roode beek
plaatselijk een langere, slingerende
loop. Hierdoor blijft het water langer in de beek. Enkele stuwen zijn
daardoor overbodig en worden verwijderd. Hierdoor kunnen vissen
weer verder stroomopwaarts zwemmen. Ten zuiden en ten noordoosten van het Chaamse Broek, langs
de waterzuivering en langs de
Staartenweg komen poelen voor
amfibieën.
Op de Strijbeekse Heide herstelt het
waterschap een voormalig ven.
Zowel de Schoutenloop als de
Laagheiveltse beek blijven bestaan
om overtollig water af te voeren.
Hiermee wordt eventuele wateroverlast op aangrenzende landbouwpercelen beperkt.
Bloemrijke graslanden omringen
straks de slingerende beken, poelen
en vennen. De plaatselijke afgegraven voedselrijke grond, wordt gebruikt bij de lopende kavelaanvaardingswerken.
Beheer en onderhoud
Het perceel aan de Staartenweg
richt het waterschap in op verzoek
van de gemeente Alphen-Chaam.
De gemeente beheert en onderhoud
straks dit gebied.
Staatsbosbeheer en/of Natuurmonumenten beheren de andere vijf gebieden. Natuurvereniging Mark en
Leij was steeds nauw betrokken bij
het opstellen van de inrichtingsplannen. Met het werk rondom de
Chaamse Beken worden meerdere
doelen gerealiseerd: Verdrogingsbestrijding, waterberging, aanleg
Ecologische Verbindingszones en
het herstellen van vennen. De zes
ingerichte gebieden, maken vrijwel
allemaal deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur.

Brabantse Delta
Waterweb

Pitrus verdient waardering

N

atuurontwikkelingsgebieden
zijn vaak aan de landbouw
onttrokken. Natuurbeheerders proberen de voedselrijke, bemeste
landbouwgrond te verschralen
door de vruchtbare toplaag af te
graven. Niet iedereen is enthousiast over die methode.
"Schrale graslanden zijn ontstaan
door decennialang extensief gebruik: handmatig maaien en begrazen, lichte bemesting. Dat kun je
niet in één klap met een graafmachine terugkrijgen," zegt de onafhankelijke natuuronderzoeker Rob
Bijlsma, die midden in het Nationaal Park Drents-P'riese Wold
woont en daar de natuurontwikkeling van dichtbij meemaakt. "Ze
plaggen hier zelfs heide af. Als je
zo graag wilt plaggen, doe het dan
met de hand." meent hij. "Ik doe dat
achter mijn huis ook en dan zie je
wat er allemaal gebeurt: er ontstaat

pitrus

een prachtig microreliëf aan de zonkant van een aardklont zitten al
gauw graafbijen en andere kruipers
en sluipers. Met een machine wordt
een veld eentonig en egaal afgegraven. Dat heeft minder effect en het
ergste is: je ziet niet wat je kapot
maakt. Het gebeurt zelfs midden in
de zomer! Wat zouden de dieren op
en in de bodem daarvan vinden?"
Bijlsma ergert zich eraan dat terreinbeherende organisaties als
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen
die ingrepen dan ook nog eens uitbesteden aan aannemers zonder de
geringste natuurkennis. "Hier op het
Wapserveld moest een sloot gedempt worden. Op zichzelf prima,
maar zo'n man komt op het moment
dat het hem, en niet de natuur het
beste uitkomt. Dat was begin april,
de padden waren net bezig met het
afzetten van eieren in die sloot
daar." Hij wijst naar een lange,
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smalle strook grond begroeid met
pitrus."Die aannemer moest de zojuist afgegraven topgrond kwijt,.
dus hup, in die sloot vol padden. Zo
werd in het kader van natuurontwikkeling het kostbare deel van de
paddenpopulatie dat verantwoordelijk is voor de voortplanting vernietigd. Ook de wulpen zijn verdwenen. Die broedden op de hei en vraten wormen op de bemeste weilanden die nu zijn afgeplagd of verruigd." Bijlsma wijst naar een vlakte vol pitrus. "De schrik van elke
natuurbeheerder." zegt hij, "omdat
pitrus een plant is van verstoorde
bodem. Maar die graafmachines en
tractoren waarmee ze afplaggen,
drukken de bodem samen, waarmee
ze de pitrus juist een dienst bewijzen. Die bodemverstoring blijft
trouwens misschien wel honderden
jaren merkbaar. Ook Schotse hooglanders worden ingezet tegen pitrus:
de manier bij uitstek om pitruszaad
te verspreiden en de bodem te blijven verstoren." Volgens hem kun je
pitrus alleen daarom al maar beter
met rust laten. Dan komt er op den
duur vanzelf een andere vegetatie,
die net zo past bij de terreingesteldheid als pitrus nu. Maar hij draagt
een nog veel belangrijker argument
aan om pitrus te handhaven, ja zelfs
te omarmen. De in West-Drenthe
voorheen schaarse sprinkhaanzangers maken een opmars dankzij de
pitrusvelden."Vorig jaar heb ik in
deze omgeving achttien territoria
vastgesteld," vertelt hij "bijna allemaal in pitrusvelden. Sommige
paartjes hadden zelfs twee broedsels. Ook grasmus, kneu en blauwborst vestigden zich er, evenals
kwijnende soorten als kwartelkoning en paapje. En adders en ringslangen kruipen er graag weg. Dat
vind ik nou leuk: een totaal onvoorzien succes van een ontwikkeling
die natuurbeheerders uit alle macht
proberen tegen te gaan. Het is hoog
tijd dat wij pitrus leren waarderen."
Rob Bijlsma
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Schitterende tentoonstelling
over de Mark

I

n het overvolle museum van
Paulus van Daesdocnk aan de
Pennendijk 1 te Ulvenhout heeft
Joseph Vos op zondag 1 februari
de tentoonstelling over de Mark
geopend. Honderden foto’s, attributen en vooral historische kaarten van de Mark sieren de tentoon-

stelling. Voor iedere inwoner in en
nabij het Markdal een must om te
gaan aanschouwen.
Dijkgraaf Joseph Vos van waterschap Brabantse Delta nam de aanwezigen mee naar Merksplas, waar
de Mark ontspringt, om via de watermolens van Hoogstraten en
Meersel Dreef als grensrivier ter
hoogte van Galder Nederland binnen te stromen. Breda heeft het water van de Mark honderden jaren
gebruikt als verdedigingsmiddel

Wateroverlast Reeptiend

van hun stad. Grote gebieden werden bewust onder water gezet om te
voorkomen dat de vijand Breda kon
bezetten. De grote overstromingen
in de jaren 60 waren er uiteindelijk
debet aan dat de Mark in de jaren
70 werd gekanaliseerd. Door deze
kanalisatie werd de lengte teruggebracht van vijftien naar tien kilometer. In de jaren 90 zijn bepaalde delen van de Mark heringericht. Om
het water niet te snel naar Breda te
laten stromen zijn op verschillende
plaatsen meanders hersteld waardoor het water langer wordt vastgehouden. Vanaf Breda voert het
naastgelegen fietspad recreanten
naar Hoogstraten. Onderweg kunnen ze genieten van de schoonheid
van het feeërieke Markdal. De
Mark mag met recht de levensader
van ons gebied worden genoemd.
De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met 24 juni op elke eerste zondag van de maand en op
woensdagmiddagen (14.00-16.00
uur).
Louis Vriens

Foto: waterschap Brabantse Delta
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Huiszwaluw
Foto: Dick Klees / Studio Wolverine
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BMF start voedselcampagne!
Lekker, eerlijk en gezond voedsel uit uw eigen omgeving

D

e Brabantse Milieufederatie
roept Brabanders op om actief te worden rondom voedsel.
Proef je eigen streek! Samen met
de boer een workshop organiseren.
Samen rond de stad een netwerk
opzetten van mensen die lekker
eten produceren en mensen die het
graag opeten. Voedsel uit de eigen
regio kent vele voordelen. Daarom
wil de BMF rond de tafel met boeren en burgers om gezamenlijk
actie te ondernemen om lekker,
eerlijk voedsel uit eigen regio te
stimuleren.
Voedsel heeft vele raakvlakken met
duurzaamheid; denk maar aan de
productie, de bewerking en de verspreiding. Uit onderzoek in Londen
bleek, dat het voedsel dat in die stad
wordt gegeten voor 90% van buiten
Engeland wordt aangevoerd. Van al
het afval dat in de stad wordt geproducee rd,
is 40% voe dselgerelateerd. Datzelfde percentage
geldt voor het vervoer in de stad.
Bij dit alles komt: voedsel beïnvloedt onze gezondheid direct en
we beleven er plezier aan!
Voedsel van goede kwaliteit uit een
gezonde omgeving. Dat is wat de
burger van de boer vraagt. Wat is
er heerlijker dan erop te kunnen
vertrouwen dat het voedsel dat je
eet gezond, lekker en puur is en dat
het eten ervan ook nog bijdraagt
aan die groene omgeving waarin je
zo graag wandelt. Voedsel als de
motor van een (klimaatneutrale)
regionale ontwikkeling.
De Brabantse Milieufederatie start
de voedselcampagne om vanuit de
Brabantse steden, groot en middelgroot, lokale voedselnetwerken te
creëren van producenten en consumenten. Voedselnetwerken die in
staat zijn om zelfstandig, econo-

misch en sociaal, te functioneren.
Die faire prijzen bieden aan de producenten en eerlijk, veilig voedsel
aan de consumenten.
De Brabantse Milieufederatie heeft
geïnventariseerd wat er in onze provincie al gebeurt. Enkele voorbeelden:
Regio Breda
Rondom Breda bestaan al enkele
initiatieven rondom voedsel, zoals
van de boerderij bij de Haagse
Beemden en de Beukenhof. De
meest bekende ambassadeur voor
deze regio is natuurlijk de
Chaamse Hoen.
Regio Den Bosch
Den Dungen was eeuwenlang de
moestuin van Den Bosch. Fruit,
kolen en bonen werden vanaf Den
Eikendonk via de Dungense
Vaartgraaf afgevoerd naar de
Kleine Hekel in Den Bosch. Nog
steeds produceren groenteboeren
uit Den Dungen hun eigen groenten en brengen het (deels) naar de
markt in Den Bosch. Ook de Hertogboeren uit Den Dungen willen
de relatie tussen stad en platteland
versterken. Burgers kunnen zich
hierbij aansluiten.

Regio Eindhoven
Er zijn plannen om in Eindhoven
een smaakfestival te organiseren.
Mensen die hierbij betrokken willen worden zijn van harte welkom.
Ervaringen hebben geleerd dat boeren en consumenten elkaar moeilijk
weten te vinden. Dat is niet alleen
een kwestie van logistiek en markt
en prijs. Dat is ook een kwestie van
het organiseren van de ontmoeting.
Juist hierin kan de Brabantse Milieufederatie een rol spelen, zodat
een schaalsprong kan worden gemaakt en het voor iedereen de
moeite waard wordt om op in te
zetten.
Doet u mee? Wilt u actief worden
in uw eigen omgeving of deelnemen aan activiteiten? Wilt u onze
wervingskaarten 'Boer zoekt klant .
. klant zoekt boer' helpen verspreiden? Bel (013 – 5356225) of mail
(bmf@antenna.nl) naar de Brabantse Milieufederatie en vraag naar
Piet Rombout
Brabantse Milieufederatie
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De Mark en de stad Breda
Poosplaatsen langs het water

H

et concept Poosplaatsen van
Pien Storm van Leeuwen
verbindt het landschap met de manier waarop mensen zich tot dat
landschap verhouden. Het nodigt
uit stil te staan bij betekenis.
Op zorgvuldig gekozen locaties
worden poëziebanken of dichtstenen geplaatst met daarin gedichten
gebeiteld, die met de plek een directe relatie hebben.
De Mark en de stad Breda is het
tweede project Poosplaatsen.
Poëziekaarten
In dit tweede project liggen op tien
nieuwe plaatsen strofen versteend te
velde. Vijf plekken leenden zich
daartoe minder goed, maar inspireerden wel tot poëzie.
Een poëziebank op de grens met
België, uit het eerste project Poosplaatsen, is ook bij De Mark en de
stad Breda betrokken vanwege zijn
speciale banden met de stad.
In de publicatie, die nu verschijnt,
schetsen vijftien poëziekaarten in
hun samenhang een beeld van de
rivier van bron tot monding en zijn
relatie met de stad Breda. Poëzie,
foto’s, en een cultuurhistorische
toelichting kaderen elke plek.
Ode aan rivier en stad
Ontstaan en bloei van Breda zijn

onverbrekelijk verbonden met de
Mark.
Water is levensvoorwaarde nummer
een. Waar water in ruime mate
voorhanden is en tevens hoge grond
om veilig te wonen, kan de mens
zich duurzaam vestigen.
De rivier is de dynamische, verbindende factor tussen de stad en zijn
voor- en achterland, tussen de stad
en de zee.
De Mark en de stad Breda brengt
een ode aan de rivier en vertelt het
verhaal van een stad, die eigenlijk
‘breed water’ heet en ingebed ligt in
landelijk gebied.
Het is een vertelling in vogelvlucht,
een spiegeling in water.
Expositie
Tot eind februari is in de Bibliotheek Breda, Molenstraat 6, een
expositie te zien van foto’s, teksten
en poëzie rond De Mark en de stad
Breda.
Jan Willem Storm van Leeuwen
maakte de foto’s, Pien schreef de
verbindende teksten.

Voor informatie:
Pien Storm van Leeuwen
W
www.trajart.nl
E
pien@trajart.nl
T
0161 491369

Vlinderwerkgroep
Voor het jaar 2009 zijn de volgende
activiteiten gepland:
vr 24 apr
za 2 mei
za 23 mei
vr 29 mei
vr 19 jun
za 27 jun
za 18 jul
vr 24 jul
za 22 aug
vr 28 aug

Nachtvlinders kijken
Vlinderwandeling
Vlinderwandeling
Nachtvlinders kijken
Nachtvlinders kijken
Vlinderwandeling
Vlinderwandeling
Nachtvlinders kijken
Vlinderwandeling
Nachtvlinders kijken
(nat. nachtvlindernacht)
vr 18 sep Nachtvlinders kijken
za 26 sep Vlinderwandeling
vr 16 okt Nachtvlinders kijken
Vlinderwandelingen vertrekken om
13.00 uur vanaf het Marktplein in
Chaam.
Voor de Nachtvlinderavonden zal
enkele dagen van te voren een email verstuurd worden. Belangstellenden (niet-werkgroepleden) kunnen per e-mail informeren bij vlinders@ghil.nl naar vertrektijden etc.
Dit jaar zal de werkgroep op verzoek van Staatsbosbeheer extra aandacht geven aan gebieden in het
stroomgebied van het Merkske (niet
uitsluitend reservaatgebieden)
U wordt verzocht uw vlinderwaarnemingen in te geven in ‘waarnemingen.nl’; dit levert een grote
tijdsbesparing op bij het maken van
een verslag voor Staatsbosbeheer.
De werkgroepleden worden verzocht om hun adres door te geven
Frans Vermeer i.v.m. de vergunningaanvraag bij Staatsbosbeheer.

Frans Vermeer

20

Mark & Leij Nieuwsbrief

Waarnemingen in de streek

E

indelijk was er weer eens een
winter, die zijn naam een
beetje eer aan deed. Op het Zwarte
Goor en het Rondven werd voor
het eerst sinds jaren weer eens bijna twee weken aan een stuk door
geschaatst en men had geen last
van hoopjes ganzenpoep, zoals in
mijn jonge jaren altijd het geval
was.
Er kwamen weer regelmatig
e-mails met waarnemingen binnen. 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
Het totale aantal ganzen steeg in de
loop van februari tot ca. 5.500
stuks, maar heel grote aantallen
toendrarietganzen werden dit jaar
niet gezien. Maximaal werden ca.
1.750 van deze ganzen gezien.
De aantallen kolganzen overtroffen
de aantallen toendrarietganzen royaal en eind januari werden 5.000
exemplaren gezien nabij de Bleeke

kleine zwaan

Heide.
Blauwe kiekendieven werden de
gehele winter gezien op de Regte
Heide, Gilze Heide, Castelreesche
Heide, Strijbeeksche Heide en het
Merkske.
Een grote zilverreiger verbleef de
gehele winter op de Regte Heide en
op 2 januari werd hier een kleine
zilverreiger gezien. Op 28 januari

Foto: Tom Snoeckx

werd zelfs een roerdomp (foto pagina 22)gezien op het Geerbroek, een
niet alledaagse waarneming in onze
streek.
Langs de Goorweg in Riel werden
regelmatig grote aantallen geelgorzen waargenomen.
In mijn eigen tuin verbleven de gehele winter enkele kepen en zwarte
mezen, iets wat ik nog niet eerder
had meegemaakt.
Klapeksters werden weer op de dezelfde plekken als voorgaande jaren
gezien, zoals bij het Ossengoor, het
Mastbos, de Regte Heide, de Castelreesche Heide, de Strijbeeksche
Heide en het Merkske. De eerste
grutto werd op 16 februari op de
Bleeke Heide gezien.
BIJZONDER
GEN

wilde zwaan

Foto: Adri de Groot / http://vogeldagboek.nl

WAARNEMIN-

Wilde Zwaan
De wilde zwaan is een zeldzame
verschijning in onze streek en in de
vorige eeuw vind ik slechts twee
waarnemingen in mijn digitale archief, waarvan een groep van elf
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zwaan gezien aan de Herdersweg in
Gedurende de tijd
Riel. Vooral deze eeuw wordt de
daarvoor zijn ze,
kleine zwaan regelmatig gezien in
onder andere te
onze streek en vooral op de Bleeke
vinden op zoute,
Heide, waar de vogel al een tiental
brakke en zoete
maal gezien werd.
wateren, zoals de
De kleine zwaan trekt ieder jaar
Zeeuwse Delta,
vanuit Siberië naar Nederland om
het IJsselmeergehier na een reis van meer dan 5000
bied of de Wadkilometer te overwinteren. Kleine
denzee. Ook in
zwanen zijn van eind september tot
het rivierengebied
eind maart op de weilanden te zien,
houden jaarlijks
waar gras het belangrijkste voedsel
groepen
wilde
vormt.
zwanen zich op.
Het aantal overwinterende kleine
De
a a nta lle n
zwanen is onderhevig aan enige
ove rwinte re nde
schommelingen, maar neemt gewilde
zwa ne n
middeld genomen toe, sinds de jaschommelen wat
ren 1970. Sinds 1995 lijkt er sprake
sterker dan die
te zijn van een lichte afname. De
van de kleine
wereldpopulatie wordt geschat op
zwaan, die ook
ongeveer 25.000 vogels, waarvan er
hier vaker overcirca 17.000 tot 19.000 in Nederwintert. In strenland overwinteren.
gere winters zijn
De kleine zwaan is ondanks zijn
de aantallen wilnaam een grote vogel, maar toch
de zwanen duideduidelijk kleiner dan enkele verlijk merkbaar howante soorten zoals de knobbelger dan in de milzwaan en de wilde zwaan. Met nadere jaren. Ze
ransuil
Foto: Paul Cools / www.nature-image.nl
me de laatste vertoont sterke gelijzijn wat minder
vogels op 25 januari 1987 op de
kenis met de kleine zwaan, waarbij
sterk gebonden aan zoet water dan
Bleeke Heide. Deze eeuw vereert
vooral de grootte een duidelijk herde andere twee zwanensoorten.
deze fraaie verschijning onze streek
kenningspunt is. Beide vogels zijn
wat vaker en inmiddels heb ik al
verder uit elkaar te houden door de
Kleine Zwaan
tien waarnemingen vastgelegd in
kleur van de snavel, die bij beide
Op nieuwjaarsdag werd een kleine
mijn archief. De laatste waarneming
dateert van 23 november 2008, toen
een groep van zes wilde zwanen
gezien werd op de Bleeke Heide.
De wilde zwaan is hier uitsluitend
wintergast en doortrekker. De
exemplaren die uit het meest westelijke deel van het broedgebied komen, overwinteren voornamelijk in
Groot-Brittannië en Ierland. Op het
vaste land van West-Europa komen
in de winter hoofdzakelijk de exemplaren uit het oosten voor, die een
meer westelijke trekrichting aanhouden. In het midden van de winter zijn de aantallen overwinterende
wilde zwanen het hoogst.
De eerste groepjes arriveren vanaf
november. De soort vertrekt weer
naar de broedgebieden in maart.
waterral
Foto: Adri de Groot / http://vogeldagboek.nl
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ransuilen zich in kleine tot soms grote
groepen op een gezamenlijke roestplaats
die, als er geen verstoring plaats vindt, wel
tientallen jaren in gebruik kan zijn. Er
wordt verondersteld
dat in zeer strenge
winters ransuilen uit
het noorden van Europa zich bij deze groepen aansluiten als de
winter daar te bar
wordt voor hen.
Een dergelijke plek
kan het best ontdekt
worden door het vinden van een grote
hoeveelheid braakballen onder de roestboom, die zich midden in de bewoonde
wereld kan bevinden,
zoals o.a. bij Tjeerd
Hendriks midden in
de bebouwde kom in
Chaam.
roerdomp
Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl
In tegenstelling tot de
steenuil, de bosuil en de kerkuil
vogels zwart is met een gele basis.
broedt de ransuil niet in holen, maar
Bij de kleine zwaan is de gele basis
in boomnesten. Daarbij gebruiken
echter kleiner en loopt niet door
ze vaak oude nesten van zwarte
naar de punt van de snavel.
kraaien en eksters.
Zoals de meeste uilensoorten die in
Ransuil
ons land voorkomen, is ook de
Op zich is de waarneming van een
ransuil een standvogel, dat wil zegransuil (foto pagina 21) niet zo bijgen dat ze het gehele jaar in de omzonder, omdat deze uil in behoorlijgeving van hun broedgebied zijn te
ke aantallen te vinden is in onze
vinden.
streek. Wat wel bijzonder is dat de
Geen andere uil heeft zulke grote
ransuil al decennialang een vaste
"oren". Het zijn geen echte oren.
slaapplaats heeft in het grove denDie zitten diep verscholen achter de
nenbos bij het Zand. Mijn eerste
kopveren. Precies op de plek waar
waarneming dateert van 5 maart
je ze zou verwachten. Die echte
1983, toen ik een groep van zes
oren zitten niet op dezelfde hoogte,
ransuilen zag.
zodat ze beter in staat zijn scherpteOp 4 januari 2009 bezocht ik dediepte "te horen".
zelfde plek weer eens een keer en
dit maal zat er een groep van negen
Waterral
ransuilen. In al de tussenliggende
In november en december werd een
jaren hebben vele vogelaars deze
waterral (foto pagina 21) gezien bij
plek bezocht en de uilen bleken
het Ossengoor en een bij de Mosten
heel erg honkvast te zijn.
in Meer. De waterral wordt vaker
Buiten de broedtijd verzamelen
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gehoord dan gezien. Een soort varkensac htig gesc hreeuw wordt
meestal in de schemering en
’s nachts gehoord.
De eerste waarneming uit mijn archief dateert van 29 juni 1980 vanuit een rietveldje op het landgoed
Valkenberg en toen werd de vogel
ook alleen maar gehoord.
Op 16 april 1983 lukte het me een
waterral te zien bij Patersmoer, hoewel ik daarbij de hulp van een cassette nodig had.
In de winter wordt de Nederlandse
populatie uitgebreid met overwinterende exemplaren uit Oost-Europa.
Alleen bij strenge vorst trekken de
meeste vogels verder naar het zuiden. De waterrallen die in Nederland achterblijven zijn in deze perioden wel vaker te zien, omdat de
vogels gedwongen worden om groter water op te zoeken dat nog niet
dichtgevroren is.
De waterral komt voornamelijk
voor in dichtbegroeide moerassen
en heeft zich uitstekend aangepast
aan het leven in deze gebieden. Het
nest wordt vaak verborgen onder
stengels van hogere planten of onder een struik. In tegenstelling tot
West-Europa komt de Waterral op
de steppegebieden ten oosten van
de Oeral, met name in de meer zuidelijke streken daar, veel voor in
gezelschap van vogels die hier als
weidevogel worden herkend en rallen kunnen dan ook eigenlijk tot de
graslandvogels worden gerekend. In
de meer gecultiveerde delen van
Europa worden de graslanden over
het algemeen veel te kort en te eentonig gehouden om voor rallen geschikt te zijn.
Parelduiker
Op 27 december 2008 werd een
parelduiker (foto pagina 24) gezien
vlak over de grens op de Mosten in
het Belgische Meer. In mijn archief
vind ik slechts twee eerdere meldingen in de streek van een parelduiker
en wel in 1983 en 1984 óók in Meer
op de zandwinningputten. De parelduiker is een wintergast in Neder-
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tie gedaan van de akkerrand aan de
Boerenbaan en bij het gasstation.
Op de akkerrand aan de boerenbaan
zaten zeker tien geelgorzen. Verder
een paar kneuters en veel groenlingen en een blauwe kiekendief ook
bij het gasstation in de rand veel
gorzen. Jammer dat de gemeente
Alphen-Chaam na jaren praten nog
steeds niet voor struweel aan de
Boerenbaan kan zorgen en dat alles
wat er staat aan struweel in de sloten compleet verwijderd wordt
door?
Het is wel duidelijk dat akkerranden hun werk doen. In de akkerranden aan de Goorweg in Riel zaten
wel honderd leeuweriken en rietgorzen.

zwarte specht

Foto: Co van der Wardt / www.birdenergies.nl

Marc van Herck op 27 december:
Op de Mosten in Meer zit een parelduiker.

land, welke vooral langs de kust
gezien wordt en soms ook op binnenwateren. De parelduiker broedt
op eilanden in de grote NoordEuropese meren van Scandinavië en
Rusland. De parelduiker is aanzienlijk zeldzamer dan de roodkeelduiker, maar veel algemener dan de
ijsduiker.

weg zaten ongeveer vijfentwintig
kraanvogels enkele vlogen van maïs
naar weide en terug. Ik heb er van
genoten .
Frank Degenaar op 24 december:
Deze morgen had ik in Breda een
voluit zingende zanglijster. Het
moet niet veel gekker worden!

Marc van Herck op 28 december:
Hoi Jan, Ze hadden een zwarte ooievaar gisteren op thermiek. Het kan
dat het laat is, maar het komt wel
van een goede vogelaar in de Liereman.

UIT DE MAILBOX

Frie Boon op 27 december:
Hallo Jan, vandaag een inventarisa-

Jan Vermeulen op 28 december:
Vanmorgen even weggeweest.

Will Woestenberg op 26 november:
Vanmorgen op 't Zand hoorde ik
een vliegende zwarte specht. Even
later kwamen twee zwarte spechten
luid roepend overgevlogen.
Johan Schaerlaeckens op 19 december:
Hoi: Net sms'je van Huub Don:
Klapekster weer terug op Ossengoor.
Huub Don/Willy Vlaminckx op
22 december:
Vandaag met enkele vrienden een
kerstwandeling gedaan (een aanrader). In Zondereigen (Merksplas)
op de terugweg van Zondereigen
naar Merksplas, aan de eerste lus,
300 m van de kerk van Zondereigen
op een maïsveld tegen de wandel-

ree

Foto: Jacques Valkenaars
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we kiekendief die over de ruigte
vloog al speurend naar prooi.
Tom Snoeckx op 4 januari:
In bijlage een foto van de kleine
zwanen op de Wateringen. De foto
is niet van de beste kwaliteit (slecht
licht).Verder: grote zilverreiger,
blauwe kiekendief (♀), grauwe
gans eenenvijftig, rietgans +200,
kolgans 190, brandgans twee.

parelduiker

Bleeke Heide: 300 toendrarietganzen, 150 kolganzen, negen bergeenden, tiental slobeenden, negen pijlstaarten, slechtvalk, buizerd, 200
smienten, vijfenzeventig wulpen,
vijftig kieviten en natuurlijk tal van
wilde eenden en enkele wintertalingen.
Dit zijn natuurlijk grove schattingen. Ik heb mijn tijd wel gehad om
bij temperaturen onder nul exact te
gaan tellen. Thuis zat een ♀ grote
bonte specht de pindavoorraad op te
peuzelen (minstens een kwartier
kunnen observeren) en een viertal
sijzen.
Karin Mulders op 2 januari:
Dinsdagmiddag 30-12 in het koude
winterzonnetje waargenomen: niet
schuwe goudhaantjes laag aan de
grond bij de bemoste loofbomen en
kuifmeesjes in de dennenbomen.
Op de Regte Heide 02-01 hoog in
de top van dennenbomen kruisbekjes, het mannetje stak fier af met
zijn felrood lichaampje. Ook een,
waarschijnlijke, vliegende klapekster gezien over het Riels Laag. Tegen de schemer nog twee reeën
waargenomen in het Riels Laag, die
waarschijnlijk op de vlucht waren
geslagen vanwege de geweerschoten! In Alphen bij de Molenstraat
komt de boomklever regelmatig

Foto: Patrick Beirens / www.birdimages.be

lunchen. Ook de grote bonte specht
een tijd geleden waargenomen en
een wegvliegende ijsvogel uit de
kastanjeboom.
Twan Mols op 3 januari:
Langs de Goorweg te Riel nog
steeds de grote groep met groenlingen en geelgorzen, nu wat beter
licht maar de aantalen zijn toch
moeilijk te schatten, soms een hele
grote groep opvliegend dan weer
kleinere groepjes, minimaal veertig
geelgorzen en vijftig groenlingen,
maar waarschijnlijk meer ook een
rietgors, ter plaatse, en één ♀ blau-

groenling

Jacques Valkenaars op 5 januari:
Op zich is de waarneming niet bijzonder: ik zie vrijwel dagelijks reeën in "mijn” bos.
Dit geitje was de laatste van een
sprong van drie en liet zich mooi
fotograferen.
Johan Versmissen op 11 januari:
Vanmorgen tijdens het wandelen
zagen we een rode wouw vliegen
nabij de Hoevens in Alphen. De
vogel vloog richting Tilburg.
Twan Mols op 12 januari:
Om 7.00h vloog er in het donker
een kerkuil over de Vijfhuizenbaan
in Riel. Mooi gezien in het licht van
de koplampen van mijn auto.
Ernst Vriens op 28 januari:
Vandaag, 28 januari 2009, zag ik
tijdens een kleine wandeling in de
wei achter ons huis, in het riet, een

Foto: Paul Cools / www.nature-image.nl
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roerdomp; de ontmoeting was heel
onverwachts. De vogel vloog op en
ging er van door. E. Vriens, Geersbroekseweg 19, Ulvenhout.A.C.
Karin Mulders op 9 februari:
Vanuit de zolder vanuit ons huis in
Gilze zag ik drie putters heerlijk
snoepen van de teunisbloemzaadjes,
vorig jaar rond deze tijd een putter
gezien.
Johan Schaerlaeckens/Huub Don
op 12 februari:
Johan, vanochtend even langs de
Bleeke Hei geweest, maar er zijn
nog geen grutto's. De eersten zijn al
wel gezien o.a. in de Capelsche Uiterwaarden afgelopen zondag: een
bekende locatie. Wel was het paartje slechtvalk weer aanwezig. Boven de Strijbeekse Hei al een baltsend paartje havik.
Jack Govaerts op 15 februari:
Vandaag zondag 15 februari de éérste grutto gezien op de Bleeke Heide NL.
Er waren ook twee scholeksters,
veldleeuweriken en bijna alle eendensoorten aanwezig, veel bergeenden en pijlstaarten en natuurlijk de
ganzen, riet-, kol- en grauwe ganzen, hoeveel die telt Dirk wel. In de
bomen zat de slechtvalk de boel aan
het afkijken. Het was er wel koud
en de leerlingen natuurgidsen waar
ik vandaag mee op pad was hebben
er van genoten.
Jan Vermeulen op 16 februari:
Dit weekend in eigen tuin waargenomen:
twee sijzen, staartmees, twee kepen,
twee zwarte mezen, eenentwintig
groenlingen, ♀ grote bonte specht,
een sperwer die alles op de vlucht
joeg en uiteraard het gewone spul.
Jan Willem Storm van Leeuwen
op 16 februari:
Vamorgen tussen 11-12 uur heb ik
vier ooievaars gezien op een nat
weiland langs de Grazenseweg,
vlak bij het Zwartgoor. Prachtig.
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Vlogen niet op toen ik langs rende.
Huub Don op 17 februari:
Flink wat zwarte spechten activiteit
vanmiddag aan het Langven op de
Strijbeekse Hei. Een roffelend ex.
en een territoriale roep (kwuukkwuuk-kwuuk) uit het bos .
Even later komen twee zwarte
spechten al "kwuukend' hoog overvliegen richting de landgoederen.
Het ♀ (?) schakelt halverwege over
op de kauwenroep (paringsroep
'kjauw-kjauw). Na rondwandeling
(met klapekster) terug bij het Langven klinkt paringsroep van vrouwtje
uit bosrand en vindt paring plaats
met mannetje: het vrouwtje gaat
hiertoe horizontaal op een zijtak
zitten, continu kijauw-kijauw roepend. Het mannetje komt eerst op
de stam zitten en schuift dan langzaam op de zijtak in de richting van
het vrouwtje, alvorens op de rug te
gaan zitten.
Als de paring succesvol is zit het
vrouwtje over een paar weken al op
de eieren......?
gezien niet elk jaar een nieuw nest
wordt gebouwd, zal wellic ht
een oud nest worden opgekalefaterd. Het vrouwtje gaat opnieuw
roepen en vliegt het bos in, maar
het mannetje is de interesse kwijt,
toch leuk die felle rode pet. Ook
groene specht lacht al en wij maar
denken dat we tot half maart moeten wachten met karteren.
Huub
P.S. vorige week baltsende haviken
hier.
Jan Vermeulen op 21 februari:
Daarnet vlogen er zeven ooievaars
boven m'n huis, richting het zuiden.
Annie Leemans op 22 februari:
Er zitten drie ooievaars op de grote
kranen ibij het "Crane House"
aan Heikantsestraat.
Huub Don op 28 februari:
Bleeke Hei vandaag: elf grutto's,
320 wulpen, paartje slechtvalken,
gebruikelijke watervogels (smient,

pijlstaart, wintertaling, slobeend,
e.d.) en 100+ kollen en rietganzen
foeragerend vlakbij het kijkscherm.
Medewaarnemer: Nol Verdaasdonk.
Frank Degenaar op 2 maart:
Veel mensen waaronder Jan v Tongeren/Ulicotenseweg Chaam, melden bij mij grote bonte spechten in
hun tuin (op vetbollen). Tevens
heeft hij regelmatig twee eekhoorns. In het Merkske gisteren de
obligate klapekster en (mijn eerste)
zingende veldleeuweriken. Dit alles
gelardeerd met een onstellende berg
crossmotoren en quads (of hoe die
verfoeilijkheden ook mogen heten)
die geen zandweg midden in het
natuurgebied ongeschonden laten.
Ad Jansen op 3 maart:
Hallo Jan, gisteren op het Eldorado
een mannetje appelvink, tezamen
met Pieter van Eil deed ik de waarneming. Volgens Pieter zit de appelvink al een tweetal weken in de
hoge bomen van dit park.
Jan Vermeulen

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 3 maart 2009
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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Het Huisven en de bovenloop
van de Strijbeekse Beek
Een verkenning van de flora

E

ind september 2008 trokken
de auteurs de laarzen aan en
verkenden de bovenloop van de
Strijbeekse Beek ter hoogte van
Boshoven, op de grens van BaarleNassau en Alphen. In een gebied
met intensieve landbouw verwacht
je meestal niet veel van de vegetatie. Verrijking, verzuring en verdroging zijn thema’s die hier een
grote rol zouden kunnen spelen.
Toch doet de vegetatie het hier niet
slecht. Hieronder volgt een korte
beschrijving van het gebied en een
verslag van de waarnemingen.

Een historisch perspectief
Rond 1850 is het gebied in gebruik
geweest als gemene grond, bestaande uit voornamelijk heide. Door de
lichte komvorm (en mogelijk ook
storende lagen) vond er ook uittreding van grondwater plaats. Het is
goed mogelijk dat zich hierdoor
hoogveen heeft kunnen vormen wat
dan zeer waarschijnlijk vanaf de
vroege middeleeuwen verveend is.
Na de middeleeuwen is het natte
karakter van het gebied vooral
zichtbaar door de aanwezigheid van
natte heide en een aantal vennen, de

Ondergrond
Het gebied ligt op de westelijke
flank van de zandrug Gilze - Alphen - Baarle-Nassau, die de waterscheiding vormt tussen de beken en
riviertjes van West en Oost Brabant
(Berendsen, 2005). Deze rug bestaat uit grindhoudende zanden van
de Sterksel- en Waalre-formatie.
Dit materiaal is afgezet door de
Rijn en Maas tijdens het Pleistoceen, zo’n 1 miljoen tot 500 000
jaar geleden. In met name de laatste
ijstijd is er door de wind een dunne
laag kalkarm dekzand op deze laag
afgezet. Het hoogste punt van de
dekzandrug ligt op ongeveer 27
meter +N.A.P., bij Baarle-Nassau.
Deze informatie is van belang, omdat het een indicatie geeft van de
manier waarop de grondwaterstromen in het gebied lopen. In de hoger gelegen rug zijgt regenwater in,
dat aan de flanken weer uittreedt.
Tijdens de reis van het regenwater
door het zand neemt het allerlei mineralen als kalk en ijzer op die van
belang zijn voor de vegetatie op de
plaats waar het grondwater naar
boven komt.

Boven: Huisvennen omstreeks 2005
Onder: Huisvennen omstreeks 1850

Huisvennen genoemd. Het grote
Huisven is in de jaren 50 van de
19de eeuw ontgonnen. Vijftig jaar
later stond er bos. Opvallend was de
aanwezigheid van kleine, ongelijkvormige open plekken in dit bos.
Dit wijst er mogelijk op dat deze
plekken te nat waren voor de aanplant van naaldbomen.
De bovenloop van de Strijbeekse
Beek is zeer waarschijnlijk door
mensen gegraven met als doel het
gebied te ontwateren ten behoeve
van de landbouw. Een andere functie kan de aanvoer van water voor
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molens zijn geweest.
Rond 1850 moet het gebied dus een
afwisseling zijn geweest van droge
heide met soorten als klein warkruid, tormentil, pilzegge en struikhei en natte heide met klokjesgentiaan, ronde zonnedauw en beenbreek. De vennen werden waarschijnlijk gekenmerkt door een grote diversiteit aan soorten door de
variatie aan buffering.
Vanaf 1900 is het gebied vrij snel
veranderd in een grootschalig akkerbouwgebied. Tot in de jaren
tachtig waren er nog enige natte
(doch zwaar bemeste) graslanden te
vinden, maar die gingen ook bij de
laatste ruilverkaveling verloren. Ter
compensatie werden in de jaren
tachtig een aantal maatregelen getroffen rond de beeklopen. Er werden een aantal poelen gegraven en
houtwallen aangeplant. Langs de
beek werd aan één zijde een strook
van 5m breed ontdaan van de
bouwvoor.
De beeklopen zijn opgenomen in de
Ecologische Hoofdstructuur.
Een verkenning
Op 26 september bezochten we een
aantal locaties in het gebied. Allereerst gingen we een kijkje nemen
bij een zijtak die bovenstrooms van
het voormalig grote Huisven ligt.
Dit was de plek waar het in de 19de
eeuw niet gelukt was om bos aan te
planten. In de huidige situatie gaat
het om een afwatering van ongeveer
75cm breed met een strook grasland
van zo’n 5m flauw aflopend naar de
sloot. Het grasland wordt dusdanig
kort gemaaid, dat het neigt naar
plaggen. Ook de afwatering zelf
was nog niet lang voor ons bezoek
geschoond. De sloot en de strook
worden aan weerszijden begrensd
door hoger gelegen maïsakkers.
Opvallend genoeg floreert de vegetatie, ondanks de aanwezigheid van
de intensieve landbouw. Nader
speurwerk leverde meer dan twintig
soorten op. De meest interessante
soorten staan in tabel 1.
Naast interessante planten werden
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jonge en volwassen bruine kikkers
waargenomen.
We vervolgden de afwatering richting de Strijbeekse Beek. Langs de
beek liggen twee poelen, die we
bezochten. De eerste poel was serieus aan het verlanden. Hier vinden
we wederom veenmos (zuur!), maar
ook grote lisdodde (matig voedselrijk!) en twee mooie soorten, namelijk tweehuizige zegge en waterpostelein. De opvallendste aanwezige
was echter een exoot: moerashyacint. Blijkbaar heeft iemand het
idee gehad deze tuinplant in het ven
te dumpen, met als gevolg dat de
gehele plas er door is overwoekerd.
Rondom de poel is een grasland
aangelegd dat helaas nog nooit gemaaid is. De organische laag is hier
dusdanig dik dat er alleen maar witbol en andere grassen van voedselrijke omstandigheden groeien. Bij
de poel groeien langs de beek een
aantal Brede wespenorchissen onder een rij loofbomen.
We vervolgden ons pad stroomopwaarts in de richting van de tweede
poel. We zagen ook hier dat de
beek nog niet zo lang geleden geschoond was en ook nu weer viel de
rode kleur van ijzer op. Ook hier
vonden we een exoot. Ditmaal ging
het om breed pijlkruid, een berucht
geval. Het is opvallend hoe vakkundig de machinist die de beek geschoond heeft deze esthetisch waardevolle plant heeft omzeild, ten
koste van inheemse vegetatie. Hieruit blijkt eens te meer dat uitvoerders goed op de hoogte moeten zijn
van zowel te sparen als te verwijderen natuurwaarde. Gelukkig groeiden er ook nog andere planten in
het water. In de beek, die hier erg
langzaam stroomde, zagen we duizendknoopfonteinkruid. Dit is een
relict uit de tijd dat hier het grote
Huisven nog lag. Ook hier werden
bruine kikkers gezien. In de strook
grasland langs de beek is in het
voorjaar echte koekoeksbloem te
vinden.
Bij de tweede poel vonden we weer
wat exoten, zowel moerashyacint

als breed pijlkruid. Maar gelukkig
ook wat moois. Zo stond er kleine
lisdodde en waterpostelein. Ook
veenmos en gewone waterbies is
hier te vinden. In de poel schepten
we driedoornige stekelbaarzen en
een groene kikker.
Nog verder bovenstrooms worden
nog een paar interessante soorten
gezien, waaronder zandblauwtje,
stekelbrem en (langs de bosrand)
valse salie. Net stroomafwaarts
stond zelfs nog tamelijk veel gele
ganzenbloem in bloei op een akker
langs de beek. Al met al geen slechte score zo laat in het groeiseizoen.
Aan fauna konden we hier onder
andere een hoornaar en (opnieuw)
bruine kikkers noteren.
Naar de toekomst
We hebben gezien dat er in deze
kleine natuursnippers nog veel te
zien valt. Er heersen misschien
geen optimale omstandigheden,
maar niettemin kan de karakteristieke vegetatie, die hier vroeger moet
hebben gestaan, zich enigszins
handhaven. Dit komt met name
door de sterke buffering van voedingstoffen door het ijzerrijke
grondwater en door de aanwezige
zaadbank.
Een vergroting van het areaal zou
wenselijk zijn met name in relatie
tot de fauna maar ook om areaalver-

De Nieuwsbrieven
in 2009
► Nieuwsbrief Nr 50 ◄
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groting van de vegetatie te realiseren. Door het relatief ongeschonden karakter is er door middel van
natuurtechnische ingrepen snel
winst te behalen. De stroken zijn
met name aangelegd in relatie tot
compensatieregelingen en de EHS.
Hierbij is weinig rekening gehouden met de breedte ervan en buffering ten opzichte van de grondgebonden landbouw. Mogelijk dat er
vanuit de toekomstige compensatie
van natuur voor de aanleg van de
rondweg rond Baarle-Nassau middelen beschikbaar komen om de
natuur hier te versterken? Niet alleen het Merkske, maar ook de bovenloop van de Strijbeekse beek is
in potentie een natuurparel voor de
streek.

Ten aanzien van het beheer moet
geconstateerd worden dat het maaibeheer, daar waar uitgevoerd, een
positief effect heeft op de vegetatie.
Helaas zijn er een aantal graslandpercelen onbeheerd, waardoor er
verruiging optreedt. Dit komt voornamelijk doordat de percelen te
klein zijn om kostendekkend te beheren. De verlanding in de poelen
verdient ook enige aandacht. Nog
dit najaar zal Staatsbosbeheer opdracht geven de poelen te schonen.
Tja, en dan nog de exoten… Het is
zaak dat uitvoerende terreinbeheerders weten welke planten wel en
welke zeker niet in de natuur thuis
horen. Maar dit geldt zeker ook
voor de ‘gewone burger’. Geef je
planten aan de buren, voordat je ze

in de natuur dumpt.
De plantenlijst die we hier presenteren is verre van compleet en is maar
een quickscan. Misschien zijn er
anderen die al veel eerder en completer de flora hier hebben geïnventariseerd. Volgend voorjaar zullen
we een nieuwe ronde lopen door het
bovenstroomse deel van het dal van
de Strijbeekse Beek. Wie weet komen we dan nog meer tegen!
Bram Cornelissen
Een verkenning van de flora
Door Bram Cornelissen, Henk Cornelissen, Maarten van Etten en Piet
van den Munckhof

Tabel 1: Plantenlijst van een verkenning van het Huisven en de bovenloop van de Strijbeekse beek op 26 sept 2008
zijtak
+ strook

Soort

Kleine zonnedauw
Geelgroene zegge
Veenmos
Veelstengelige waterbies
Moeraswolfsklauw
Pijpenstrootje (polvorm*)
Kale jonker
Veldrus
Knolrus
Borstelbies
Moerashertshooi
Greppelrus
Grote wederik
Pinksterbloem
Tormentil
Tandzaad
Gewone waternavel
Moerashyacint
Gewone waterbies
Waterpostelein
Breedbladig pijlkruid
Kleine lisdodde
Grote lisdodde
Duizendknoopfonteinkruid
Witte waterlelie
Zandblauwtje
Echte koekoeksbloem**
Stekelbrem
Valse salie
Brede wespenorchis

Drosera intermedia
Carex oederi
Sphagnum spec.
Eleocharis multicaulis
Lycopodiella inundata
Molinia caerularea
Cirsium palustris
Juncus acutiflorus
Juncus bulbosus
Isolepis setacea
Hypericum elodes
Juncus bufonius
Lysimachia vulgaris
Cardamine pratensis
Potentilla erecta
Bidens spec.
Hydrocotyle vulgaris
Pontederia cordata
Eleocharis palustris
Lythrum portula
Sagittaria latifolia
Typha langustifolia
Typha latifolia
Potamogeton polygonifolius
Nymphaea alba
Jasione montana
Lychnis flos-cuculi
Genista anglica
Teucrium scorodonia
Epipactis helleborine

*wijst op wisselende grondwaterstand / **waargenomen in het voorjaar

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

poel 1

poel 2

x

x

Strijbeekse
Beek + strook

Rode lijst/
exoot

RL3

x

x
RL3

x
x

exoot
x
x
x

exoot

x

RL 3

x
x
x
x
x
x
beschermd
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Pissebed

E

en pissebed tegen het bedwateren. Gedroogd, gemalen of
gestampt. Een lepeltje voor het
slapen gaan...
Het zijn heus niet alleen rijke
mensen die in hun kelder naast
hun gebruikelijke etenswaren een
paar kreeften hebben liggen. Alleen niet van die grote vuurrode.
Meestal worden ze schamper aangeduid als keldermot" of, nog erger, “pissebed".
Terwijl het hier toch echt om
kreeftjes gaat, zoals de garnaal, de
krab of de watervlo, die ook tot de
kreeften familie behoort. Pissebedden, en in geringere mate krabben,
zijn echter de enige kreeftjes die
zich aan het landleven hebben weten aan te passen. alleen lopen ze
voortdurend gevaar uit te drogen,
omdat hun huid veel te makkelijk
water doorlaat. Er zit dus niets anders voor ze op dan op een
vochtige plaats te blijven. Daar treffen we ze dan ook aan: onder de
deurmat, onder planken, in kieren
of spleten. Altijd in 't donker. Ze
zijn zeer lichtschuw. Omdat ze licht
direct koppelen aan uitdrogen,
vluchten ze zelfs als ze “doorweekt" zijn. Normaal komen ze in
de schemering te voorschijn om
zich te goed te doen aan rot hout,
plantaardig afval enzovoort. Een
beetje kalk hebben ze echter wel
nodig. Net als bij andere kreeftachtige wordt kalk gebruikt om het
pantser hard te maken. Een pissebed bestaat uit tien ongeveer gelijk
uitziende delen met aan de bovenzijde een schild en aan de onderzijde series pootjes. Wanneer we de
buikzijde goed bekijken, ontdekken
we tot onze verbazing dat de pissebed zich simpel aan het leven op
het droge heeft aangepast. Geen
ingrijpende "verbouwing" gedurende een lange evolutie. Nee, slechts
een paar efficiënte ingrepen bleken

pissebed (Oniscus asellus)

afdoende. De in zee achtergebleven
naaste verwanten ademen door middel van hun achterste poten. Deze
zijn vertakt. De buitenste tak is
breed en plat, de binnenste tak uiterst fijn en hol. Deze functioneert
als kieuw. Daarbij zorgt de buitenste tak voor het langs waaieren van
vers water. Dit systeem werkt niet

...Doordat ze vroeger werden
gebruikt in een recept tegen
bedwateren. Gedroogd, gemalen of gestampt. Een lepeltje voor het slapen gaan.
Ze schijnen inderdaad een
vochtafdrijvende werking te
hebben...
op het droge, zou je denken. Klopt!
Maar de oplossing is geniaal eenvoudig. Pissebedden hebben dat als
volgt geregeld: de buitenste platte
takken zijn uitgegroeid tot platen.
Deze platen sluiten de binnenste
takken geheel af. De tussenliggende

ruimte wordt doorlopend gevuld
met water. Klaar is Kees!
Nog steeds ademen ze met kieuwen
"onder water". Een soortgelijke oplossing hebben ze ook voor hun
eieren gevonden. Die hebben voor
hun ontwikkeling rondom water
nodig. Net zoals we dat bijvoorbeeld van grote garnalen kennen,
die hun eieren tussen de achterpootjes vervoeren. Pissebedvrouwtjes dragen op dezelfde wijze hun
broed met zich mee. Alleen hebben
zij er nog een "waterzak" als extra
broedbuidel omheen. Maar hoe komen die beesten toch aan zo'n
merkwaardige naam? Doordat ze
vroeger werden gebruikt in een recept tegen bedwateren. Gedroogd,
gemalen of gestampt. Een lepeltje
voor het slapen gaan. Ze schijnen
inderdaad een vochtafdrijvende
werking te hebben. Misschien drogen ze zelf daarom zo gemakkelijk
uit!

Tekst en foto: Dick J. C. Klees
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Uitgelicht
Onze onderwerpen:
• Er gaan teveel edelherten en
konikspaarden dood van de honger
in de Oostvaardersplassen in Flevoland. Men wil hier nu een einde
aan maken door de aanleg van een
nieuw natuurgebied waardoor de
dieren uit kunnen zwermen.
• Vuurproef voor Malta: Stoppen de trappers?
• Europse vlinders hebben het
moeilijk als gevolg van de klimaatveranderingen.
• De wolf rukt op naar de Nederlandse grens
• De Noordwaard, een nieuw
zoetwatergetijdengebied

Edelherten krijgen meer ruimte
in Flevoland
De edelherten en de konikspaarden
zitten straks niet meer opgesloten in
de Oostvaardersplassen in Flevoland. Een zeer robuuste natuurstrook van 2 km breed en 11 km
lang zal de Oostvaardersplassen
verbinden met het Horsterwold. De
naam van dit nieuwe natuurgebied
is het “OostvaardersWold”. De
Oostvaardersplassen komen hierdoor via de Veluwe in contact met
Duitse natuurgebieden. Planten en
dieren krijgen zo meer leefruimte.
Boegbeeld is het edelhert, dat straks

via deze verbinding naar de Veluwe
en zelfs naar Duitsland kan trekken.
Project OostvaardersWold is niet
alleen voor de natuur belangrijk.
Door de klimaatveranderingen
krijgt Flevoland in de toekomst met
wateroverlast te maken. Het nieuwe
reservaat (nu landbouwgronden)
ligt straks op de goede plek om het
overtollige water op te vangen.
Het Plan OostvaardersWold is nu
volop in ontwikkeling. De ambitie
is dat het gebied in 2014 klaar is,
ingericht en wel.
Onlangs is besloten dat dit toekomstige natuurgebied van 2000 ha nog
eens wordt uitgebreid met een
voedselgebied van 300 ha voor
(grauwe) kiekendieven. Drie van de
vijf boeren in het gebied bieden
hiervoor hun grond vrijwillig aan.
Deze boeren leveren zo 70 ha. De
resterende grond zou in de directe
omgeving van de Oostvaardersplassen gevonden kunnen worden.
In de Ecologische Hoofdstructuur
van Nederland wordt het OostvaardersWold een van de belangrijke
schakels tussen grote bestaande
natuurgebieden.
(Bron: Provincie Flevoland)

Vuurproef voor Malta: Stoppen
de trappers?
Vanuit de lucht zijn
ze al zichtbaar; de
duizenden vogelvallen (traps) die staan
opgesteld langs de
kusten van de Maltezer eilanden. Het
zijn er, op het hele
grondgebied
van
deze kleine EU-staat
in de Middellandse
Zee, zeker zevenduizend. Dit jaar
zou het afgelopen
moeten zijn met

deze verfoeide traditie die elk jaar
honderdduizenden trekvogels het
leven kost. Toen Malta in 2004 toegelaten werd tot de Europese Unie
beloofde het land om binnen vijf
jaar een eind te maken aan de tot
dan legale vallenzetterij. Sinds eind
vorig jaar is trapping dan ook verboden. Het gaat er om spannen of
de daad bij het woord wordt gevoegd. Eerder trok de overheid zich
niets aan van Europese verplichtingen om de (voorjaarsjacht) op doortrekkende vogels te stoppen. Malta
ligt op een belangrijke trekroute
voor vogels die tussen Europa en
Afrika migreren. Als het verbod op
trapping wél goed wordt nageleefd,
dan zal dat een zegen voor de eilandengroep zijn. Voor het eerst sinds
mensenheugenis zouden er dan ook
weer eigen vogelsoorten kunnen
gaan broeden. Nu tellen de eilanden
vrijwel geen broedvogels meer.
Bron: Birdlife international

De klimaatverandering bedreigt
europese vlinders
De klimaatverandering bedreigt een
groot deel van de Europese biodiversiteit. Wetenschappers voorspellen een noordwaartse verschuiving
van vele Europese vlindersoorten.
Van meer dan 70 vlindersoorten zal
het huidige verspreidingsgebied te
warm worden om nog te kunnen
overleven. Dat is een zorgwekkende
trend want vlinders geven als milieu
-indicatoren waardevolle inzichten
over de gevolgen van klimaatverandering. Het aantal vlinders is al
enorm teruggelopen in Europa als
gevolg van habitatverlies en veranderende landbouwpraktijken.
Bij sommige soorten zijn de gevolgen van de klimaatverandering nu
al zichtbaar. Zo maakt de, vroeger
algemene, kleine vos nu nog minder
dan 1% van alle dagvlinderwaarne-
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mingen uit.
(Bron: Climatic Risk Atlas of European Butterflies)

Wolven rukken op naar de Nederlandse grens
Na een afwezigheid van 150 jaar
hebben zich in 1998 weer wolven in
Duitsland gevestigd. Uit DNAonderzoek is vast komen te staan
dat deze wolven uit Polen komen.
Het betreft dus wilde wolven en
geen uitgezette exemplaren zoals
aanvankelijk werd verondersteld. In
Duitsland leven nu tenminste 3 roedels die jongen grootbrengen. Verder zwerven er nog solitaire beesten
rond. Hiermee is de wolf het zeldzaamste zoogdier in Duitsland. Men
schat het totaal op zo’n 40 dieren.
Vanuit Duitsland rukt de wolf op
naar Nederland. Vorig jaar werd er
een wolf in de Duitse deelstaat Nedersaksen (bij Bremen) door jagers
geschoten. Deze plaats ligt zo’n 200
km van de Nederlandse grens. Nu
de wolvenpopulaties in Duitsland
groter worden, achten experts het
aannemelijk dat er meer westwaarts
trekken. Dat kan hard gaan, want
een wolf legt op een nacht met gemak honderd kilometer af. Het
grootste probleem vormen de hindernissen (vooral verkeerswegen)
die de wolven tijdens hun zwerftochten tegen komen. Alleen al in
Duitsland werden de laatste jaren 5
wolven doodgereden. De laatste
wolf in Nederland werd in 1869
gevangen (en gedood) in Schinveld.
Ook in onze streek zwierven in het
verleden wolven. In veel streeknamen vinden we het woord ‘wolf’
terug.
Deskundigen denken dat wolven in
het dichtbevolkte Nederland hoogstens op de Veluwe overlevingskans hebben. Hoewel roofdierenexperts net als natuurorganisaties de
terugkeer van de wolf toejuichen,
hebben veehouders het beest liever
ver weg. Ook hebben veel mensen
nog last van het ‘roodkapjes-
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syndroom’.
Jammer
genoeg is er in Nederland weinig grootschalige natuur meer om de
beesten te herbergen.
Maar als de wolf zich
net zo aanpast als de
vos, lopen er over 10
jaar weer wolven in
Nederland.
(Bron: Algemeen Dagblad en “Zoogdier”,
jaargang 19, winter
2008).

De Noordwaard, een
nieuw zoetwatergetijdengebied
Op de grens van Noord
-Brabant en
ZuidHolland, in de gemeente Werkendam, ligt de
polder
Noordwaard.
Deze grote landbouwpolder met zijn slootjes,
akkers en dijken heeft
(zeer onlangs) een
complete gedaanteverwisseling ondergaan.
Door de samenwerking van veel
partijen is de polder omgeturnd tot
een fantastisch mooi natuurgebied.
De werken zijn nu zo goed als
klaar. De bezoeker zal merken dat
het niet alleen een mooi natuurgebied is, maar ook heel leuk om te
wandelen en te fietsen. Het nieuwe
natuurgebied sluit naadloos aan op
het aangrenzende park De Biesbosch. Nieuwe bruggen zorgen ervoor dat de polder voor auto’s en
fietsers bereikbaar blijft. Door
nieuw gegraven geulen stroomt water uit de Nieuwe Merwede het gebied in en uit. De Noordwaard
maakt dan weer deel uit van een
uniek zoetwatergetijdengebied. In
het Biesboschmuseum kan men een
gratis kaart van het gebied krijgen.
De route vanuit Chaam-Alphen en
Baarle-Nassau:
Snelweg richting Utrecht. Afrit
“Werkendam, Sleeuwijk” (is de

laatste afrit voor brug Gorinchem).
Beneden aan afrit rechtsaf richting
Werkendam. Deze weg 3 km volgen (bij de rotonde rechtdoor). Bij
de T-kruising linksaf (= “Biesbosch
-haven, Beatrixhaven”). Na 140
meter links aanhouden (= Bandijk).
Deze “Bandijk” 3 km afrijden. Volg
de pijlen “Biesbosch-museum”.
Hier krijg je een kaart en informatie
over de fiets- en wandelmogelijkheden van het gebied. Met de auto ben
je er in 40 minuten.
(Bron: Nieuwsbrief van de Dienst
Landelijk Gebied en eigen gegevens)

Voor u samengesteld door
Johan Schaerlaeckens
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