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Zomer
groot geaderd witje

H

et landinrichtingsproject Baarle-Nassau is na jaren van voorberei- Foto: Jacolien Plugge
ding volop in uitvoering. In het voorjaar heeft u misschien al veel maNatuuragenda
chines aan het werk gezien en in de winter van 2009/2010 zal dit beeld zich
herhalen. In 2008 is het stroomgebied van het Merkske ten westen van de
juni
Hoogstratensebaan (Baarle-Nassau) al gedeeltelijk heringericht. De werk14, zo 9.30 Wandelen Baarle
zaamheden die worden uitgevoerd hebben grofweg twee doelen: het verbete19, vr
Nachtvlinders kijken 1)
21,
zo
9.30
Vissen op zondag
ren van de landbouwkundige omstandigheden en het verbeteren van de om27,
za
13.00
Wandelen vlinderwerkgroep
standigheden voor land- en waternatuur. Soms liften ook andere aspecten
mee zoals de aanleg van een fietspad tussen de Baarleseweg en de oude Brejuli
dase baan.
12, zo 9.30 Wandelen Baarle
18, za 13.00
19, zo 9.30
Het verbeteren van de landbouwkundige omstandigheden gebeurt door de uit24, vr
voering van zogenaamde kavelaanvaardingsbestekken. Waterschap Brabantse
Delta is door de landinrichtingscommissie gevraagd om de natuurbestekken
augustus
voor te bereiden en uit te voeren. Dit doet zij in overleg met allerlei partijen in
9, zo 9.30
16, zo 9.30
het gebied zoals gemeenten, terreinbeheerders en de ZLTO. Zo’n tien jaar geleden zijn er al vergelijkbare natuurbestekken ‘bij voorrang’ uitgevoerd zoals ►22, zo 9.00

Het Broek: uitvoering 1998

22, za 13.00
28, vr

Het Broek: zelfde plek 10 jaar later 2008

september
6, zo 9.30
13, zo 9.30
18, vr
20, zo 9.30
►25, vr 20.00
26, za 9.00
26, za 13.00
oktober
4, zo 9.30
11, zo 9.30
16, vr
18, zo 9.30
►23, vr 20.00

Wandelen vlinderwerkgroep
Vissen op zondag
Nachtvlinders kijken 1)
Wandelen Baarle
Vissen op zondag
Excursie Brabantse Delta
Wandelen vlinderwerkgroep
Vijfde Nationale Nachtvlindernacht 1)
Wandelen Chaam
Wandelen Baarle
Nachtvlinders kijken 1)
Vissen op zondag
Lezing ‘Baltische Staten’ door
Johan en Loes Schaerlaeckens
Werkdag natuur
Wandelen vlinderwerkgroep
Wandelen Chaam
Wandelen Baarle
Nachtvlinders kijken 1)
Vissen op zondag
Jaarvergadering (niet-leden
welkom vanaf 21.00 uur)

►

21.00
31, za 9.00

Lezing door SBB
Werkdag natuur

‘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 11 “Vlinderwerkgroep”
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de Bleeke Heide en het Chaams
broek. Deze waren kleiner van omvang, maar het resultaat mocht er
zijn. Zeker juist na uitvoering lijken
het behoorlijk dramatische ingrepen, maar twee jaar verder is het al
een heel ander verhaal.
Achtergrond natuurbestekken
De natuurbestekken komen vooral
voort uit water- en natuurbeleidsdocumenten. Het zijn er bijna teveel
om op te noemen, maar belangrijke
pijlers zijn de Europese Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Ecologische
Hoofdstructuur. Heel kort samengevat gaat het voor het water om ecologisch gezonde watersystemen,
optimalisatie van grond- en oppervlaktewaterpeilen voor het aanliggende grondgebruik en het voorkomen van wateroverlast.
Voor de natuur gaat het om een
samenhangend geheel van natuurgebieden en verbindingen daartussen: de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Voor de gebieden zijn door
de provincie Noord-Brabant natuurdoeltypen geformuleerd zoals moeras/ruigte of vochtig schraalland.
De verbindingen tussen natuurge-

Nieuwe inrichting Langeweg (meander moet nog mee gaan stromen).

bieden heten ecologische verbindingszones. Om maar een voorbeeld te noemen: de Laagheiveltse
beek in en nabij Chaam verbindt de
Chaamse bossen met het Chaams
broek. In het verleden zijn er daarom in samenwerking met de gemeente Alphen-Chaam bij de sportvelden en bij het industrieterrein
Baarleseweg noord al enkele percelen ingericht. Via de natuurbestek-

Ingerichte ecologische verbindingszone bij sportvelden in Chaam.

ken wordt de ecologische verbindingszone verder ingericht. Mogelijk lukt het nu alsnog niet om de
verbindingszone geheel in te richten, maar dan wordt dit in de toekomst alsnog geprobeerd.
Voorbeelden uit de natuurbestekken
Het gaat hier te ver om de natuurbestekken uitgebreid te behandelen.
Daarom een paar voorbeelden ter
illustratie. In het voorjaar is er een
voorlichting geweest over de natuurbestekken. Deze zomer zal er
ook weer een toelichting worden
gegeven over de bestekken die in de
winter van 2009/2010 zullen worden uitgevoerd.
Voorbeeld 1
Ulicotenseweg-Langeweg/
Strijbeekse beek
Op historische kaarten is duidelijk
zichtbaar dat het hier om een grootschalig moerasgebied ging waar de
Strijbeekse beek door heen stroomde. Door de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur is het door
maaiveldverlaging mogelijk geworden om de randvoorwaarden voor
een moerasgebied te herstellen zonder dat de aanliggende landbouw
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hier last van heeft. Ook kan hier bij
hoge afvoeren door de lage ligging
veel water geborgen worden. Dit is
ook de reden dat de Langeweg onder in het beekdal is opgehoogd. In
tijden van veel neerslag gaat de weg
werken als een soort stuwdam.
Voor vissen zoals Snoek en in de
toekomst misschien weer Kwabaal,
kan het gebied een flinke kraamkamer worden. Voor het natuurdoeltype moeras en ruigte is het belangrijk dat Staatsbosbeheer een beheer
toepast dat gericht is op het in stand
houden van moerasvegetatie (2 à 3
jaarlijks maaien van een deel van
het riet), anders zal het gebied veranderen in wilgen/elzenbroekbos.
Het gebied heeft alle potenties om
samen met de Bleeke Heide een
mooie eenheid te worden. Bij lage
afvoeren zal de Strijbeekse beek
door nieuwe meanders stromen,
terwijl de oude loop ook deels functioneert voor bijvoorbeeld amfibieën.
Voorbeeld 2
Kapelweg Chaam/Groote of
Roode beek
De Groote of Roode beek heeft de
functie waternatuur waarvoor stroming, onregelmatigheden in de
beek en het ontbreken van stuwen

Bij de Kapelweg in Chaam is een stuw
verwijderd en vervangen door stortstenen.
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Deel Zwartlaag met natuurdoeltype vochtig schraalland.

belangrijk zijn. Naast de beek maken sommige gronden naast de
beek onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (in feite gaat
het bij aantal beken rondom Chaam
om hele brede ecologische verbindingszones).

natuurdoeltype vochtig schraalland.
De grondwatercondities voor dit
natuurdoeltype luisteren nauw.
Hiervoor is een deel van het maaiveld verwijderd, greppels gegraven
en stuwtjes geplaatst. Het Zwartlaag is een potentieel leefgebied

Bij de Kapelweg in Chaam is een
stuw verwijderd en vervangen door
stortstenen. Daarnaast is een poel
voor amfibieën aangelegd en is er
een meander gegraven met een zogenaamd banket dat er voor zorgt
dat er bij hoge afvoeren geen problemen ontstaan. Natuurmonumenten zal het gebied gaan beheren.
Het waterschap zorgt voor het
maaien van nieuw gegraven waterloop.

...Deze zeldzame soort bevindt
zich ‘redelijk’ in de buurt op
het vliegveld Gilze-Rijen...

Voorbeeld 3
Zwartlaag (Valkenbergse Leij)
Het Zwartlaag maakt ook onderdeel
uit van de Ecologische Hoofdstructuur en was van nature een nat gebied. Daar doorheen stroomt de
Valkenbergse Leij. Een laaglandbeekje dat in tegenstelling tot andere beekjes rondom Chaam regelmatig droog kan vallen (temporair).
Een deel van het gebied kent het

voor Boomkikkers. Deze zeldzame
soort bevindt zich ‘redelijk’ in de
buurt op het vliegveld Gilze-Rijen.
In het Zwartlaag zijn ook delen afgegraven waar water geborgen kan
worden bij grote neerslaghoeveelheden.
Excursie
Op 22 augustus zal er een fietstocht
worden gehouden voor belangstellenden. Marcel Waijers, projectleider van de natuurbestekken, zal op
een of meer locaties een toelichting
geven.
Hans van Kapel,
Waterschap Brabantse Delta
Foto’s: Hans van Kapel

4

Mark & Leij Nieuwsbrief

“Moaibeek” en omgeving

D

e Strijbeekse Beek heeft altijd
al een bijzondere aantrekkingskracht op me uitgeoefend en
van jongs af aan heb ik veel tijd
langs deze beek door gebracht. Alleen van de Strijbeekse Beek had
in mijn jonge jaren geen sterveling
ooit gehoord en iedereen noemde
deze beek dan ook de “Moaibeek”.
De Strijbeekse beek
De beek vormt voor een groot deel
de natuurlijke grens tussen Nederland en België.
Met mijn jeugdvrienden struinde ik
in het voorjaar regelmatig deze
beek af en meestal startten we dan
bij het “eerste bosje van Leuris” op
de Bleeke Heide.
Eerder bovenstrooms beginnen was
voor ons niet zo aantrekkelijk, omdat dit deel van de beek voor een
groot deel al genormaliseerd was,
d.w.z. de bochten waren er uitgehaald.
Eerst gingen we dan op zoek naar
kraaien- en eksternesten in het bosje
om hierna onze tocht te vervolgen
langs de beek. Gewapend met een
schepnet waren we dan op zoek
naar vissen, liefst hele grote vissen.
We vingen dan snoeken, voorns,
baarzen en soms ook paling, die we
dan trots aan iedereen lieten zien.
Het was een andere tijd toen en ik
geloof niet dat we er zo erg veel
kwaad mee aanrichtten.
Na verloop van tijd kwamen we tot
de ontdekking dat het gedeelte
langs het Belgische Elsakker het
aantrekkelijkste deel van de beek
was, omdat hier de beek min of
meer door een kleinschalig landschap stroomde en er ook de meeste
vissen zaten. De “Moaibeek” verkeerde hier nog in volledige oerstaat en met haar zeer vele kronkelingen heeft ze vele jaren lang een
uitdaging gevormd voor alle ruilverkavelaars. Het waterschap Brabantse Delta is inmiddels druk be-

zig met het bovenstrooms nemen
van maatregelen om het water van
de beek langer vast te houden en is
het gevaar dat er met de beek bij het
Belgische Elsakker nu nog iets verandert, natuurlijk nihil.
We waagden ons ook wel eens een
enkele keer op Belgisch grondgebied, maar liepen dan uiterst behoedzaam over de zandpaden, omdat dit verboden gebied was.
In latere jaren, toen mij belangstelling voor de vogelwereld was opgeflakkerd, liepen we ook nog wel
eens langs de beek om vogels te
“spotten”, waarbij ik me herinner
dat Joost van den Ouweland op een
mooie lentedag de beek probeerde
over te springen en tot grote hilariteit van zijn “vrienden” in de beek
belandde.
Patersmoer
In de buurt van natuurreservaat de
Goudberg stroomt de beek langs het
Patersmoer, een uniek voor het publiek gesloten moerasgebiedje. De
poel heeft de naam erg diep te zijn
en op zijn spiegel vertoont zich dan
ook geen enkele waterplant.
Goudberg

In mijn jeugd waren we tamelijk
fantasierijk, wat overigens niet noemenswaardig is veranderd in de
loop der jaren. Een vlotte verklaring
voor de naam van het moeras van
ons was uiteraard, dat hier vroeger
enkele paters zouden zijn verdronken.
Uiteraard probeerden we dichterbij
Patersmoer te komen en worstelden
ons door een bijna ondoordringbare
strook moeras met dicht aaneengegroeid kreupelhout heen tot in de
buurt van de poel. De zompige bodem verhinderde echter dat we er
vlakbij konden komen.
De eerste keer schrok ik me een
hoedje toen ik tot aan mijn knieën
in de bagger wegzakte.
Een ezel stoot zich geen tweede
maal aan een steen, maar dat geldt
voor een ezel en zeker niet voor een
van zelfvertrouwen overlopende
plattelandsjongen.
In het voorjaar van 1983 hoorde ik
een waterral roepen toen ik langs de
beek aan het wandelen was. Ik was
vastbesloten de ral deze keer in de
kijker te krijgen, in plaats van alleen maar zijn varkensachtige kre-
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ten vanuit de verte te horen. Ik heb
de ral inderdaad in mijn kijker gehad…, maar op dat moment stond
ik wel tot aan mijn kroonjuwelen in
de bagger en kon me ternauwernood nog redden.
Het blijft echter een feit dat in al
zijn vijandigheid tegenover de natuurliefhebber, Patersmoer een
weergaloze indruk maakt op iedereen, die er mee geconfronteerd
wordt.
Tegenwoordig leidt er nauwelijks
een pad naar Patersmoer en ga er
maar niet naar zoeken.
Rond 1935 hebben mensen, tuk op
vis, een poging gewaagd de poel
van het mysterieuze Patersmoer
leeg te pompen. Een dag of vijf
hebben zij met een pomp gewerkt,
waarbij het aan publiciteit niet ontbrak. De belangstelling voor de
stoute onderneming was van de
kant van het publiek zó groot, dat er
tijdelijk een bier- en limonadetentje
voor de dorstige kelen verrees. Na
dagen pompen bleek de waterspiegel nauwelijks gedaald. Het werk
werd hierna dan ook gestaakt.
Goudberg
Vlakbij Patersmoer ligt het door
Staatsbosbeheer al in 1958 verworven twintig hectare grote natuurreservaat de Goudberg. Midden in het
reservaat ligt het Goudbergven volgens velen het mooiste ven van
Brabant. Het is een bijzonder fraai
ringven in een sikkelvormig stuifduin.
Dit ven is uniek omdat het een echt
veeneiland bezit, waarin levend
hoogveen voorkomt en waar de ven
- en heidevegetaties goed bewaard
zijn gebleven.
‘s Winters ben ik er wel eens gaan
schaatsen en heb toen een poging
ondernomen op het eiland te lopen,
maar daar kwam ik snel van terug.
Het eiland begon vreselijk te golven
toen ik er overheen liep en ijlings
begaf ik me weer terug naar de solide ijsvloer.
Het reservaat is ook een erg aantrekkelijk gebied omdat het er
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Goudberg

meestal stil is en er een mystieke
sfeer hangt, doortrokken van folklore en geschiedenis.
Op 2 januari 1814, aan het eind van
de Franse tijd, vond hier de ‘Slag
bij Strijbeek’ plaats. Om Napoleon
op de knieën te dwingen was er een
geallieerdenleger op de been gebracht.
De uiteindelijke slag speelde zich
voornamelijk af in de weidegronden, de beemden, ter weerszijden
van de Strijbeekseweg aan de Nederlandse kant van de beek. De waterstand was tweehonderd jaar geleden veel hoger dan nu en verschillende manschappen en paarden verdronken toen ze door het ijs zakten.
De avifauna nabij de Goudberg is
sterk veranderd de laatste jaren. Een
kwart eeuw geleden werden blauwborst, nachtegaal en kleine karekiet
regelmatig gezien, maar tegenwoordig zijn deze vogels hier al lang
verdwenen, hoewel heel incidenteel
blauwborst en kleine karekiet nog
wel eens worden gezien. Op
6 maart 1974 werd hier de laatste
korhaan gezien, aldus mijn digitale
archief van de streek. In de winter
kun je heel af en toe hier een klapekster aantreffen, die vanuit de nabije Strijbeekse Heide even komt

kijken.
Vandaag de dag is de canadese gans
de alleenheerser van het ven en er
broeden inmiddels tientallen koppels, waar ik persoonlijk niet heel
erg van gecharmeerd ben, om het
eens mild uit te drukken. Kuifeend
en dodaars broeden hier ook en heel
af en toe klinkt het kenmerkende,
gillende geluid van de waterral vanaf het eiland.
Het reservaat is een van de laatste
plekken, waar het gentiaanblauwtje
nog voorkomt in Brabant, hoewel
het hier ook op de rand van uitsterven balanceert.
De laatste jaren bezoek ik de Goudberg en omgeving nog regelmatig
en wandel dan soms ook nog langs
de Strijbeekse Beek. Het is en blijft
een zeer aantrekkelijk gebied en ik
raad iedereen aan het ook een keer
te doen vooral in het voorjaar. Nog
steeds komen de snoeken hier vanuit de Mark paaien en onwillekeurig
beginnen mijn handen dan weer te
jeuken als ik zo’n grote snoek daar
doodstil in de beek zie liggen.

Tekst en foto’s
Jan Vermeulen
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Het wandelen op zondag
in een nieuw jasje

T

waalf jaar hebben we - Wim
Cornelissen en Frank Degenaar - de eerste zondag van de
maand gebruikt om met andere
natuurliefhebbers de mooie stukjes
in onze omgeving te bekijken. Altijd was er wel wat te zien, van gewone mooie dingen tot bijzondere
waarnemingen.
Zoals die keer dat we in de bossen
bij de Alphense bergen een groep
kruisbekken zo mooi in beeld kregen: vlakbij en met prachtig winterlicht was dat een beeld om nooit te
vergeten. Of die mistige lenteochtend in het Ulvenhoutsebos. De zon
slaagde er juist in door de mist heen
te schijnen en belichtte doodgewone” dotterbloemen om de schoonheid daarvan letterlijk aan het licht
te brengen. Duizendmaal dotterbloemen gezien maar op dat moment was het alsof het de eerste
keer was. Het boeddhisme kent
voor zo’n ervaring een uitdrukking
maar die wil me nu even niet te binnen schieten…
De eerste tjiftjaf, dat geluid kent
iedereen inmiddels wel, het oranjetipje, de zang van de zwartkop of is het nu een tuinfluiter? - allemaal kleine dingen die onze wandelochtenden kleur gaven. In de herfst

Wandeling Alphense bergen 4 januari 2009

besnuffelden we allerlei paddenstoelen in de hoop dat de correcte
naam zich dan wel zou aandienen.
Meestal vergeefs.

Maar natuurlijk speelde de sfeer in
de allengs hechtere groep een grote
rol. Het leek soms een praatgroep
maar dat maakte het ook zo leuk.
We hebben de digitale camera’s
hun intrede zien doen en steeds
vaardiger werden de tafereeltjes
vereeuwigd.
Naderhand koffiedrinken bij Bellevue.
Vic tor
werd
tevoren
telefonisch ingeseind dat we
eraan kwamen
en met hoe velen (soms ook
me t
we ini g
deelnemers).
Het is een keer
gebeurd dat we
to ta a l
ve r kleumd
door
natte sneeuw en
een waterkoude
Aalscholver. Wandeling Wolfslaar 3 februari 2008

wind Bellevue bereikten waar we
ons rond een roodgloeiende houtkachel opwarmden. Dat was lekker!
Toen scheelde het maar een haar of
we waren naadloos van koffie overgegaan op wat hartversterkends:
port om maar eens iets te noemen.
We zouden dan vast niet keurig om
12.30h zijn thuisgekomen! We
toonden ons karaktervast en bezweken niet voor de verleiding… ik
betreur dat nog steeds.
Wim en ik hebben besloten dat het
tijd is om het stokje over te geven
aan anderen. Het zondagswandelen
is niet voorbij; naar verluidt zullen
vanaf het nieuwe seizoen Mark en
Leij-werkgroepen beurtelings de
natuur intrekken en met de wandelaars vanuit een ander gezichtspunt
onze streken verkennen. Daarover
zal in de nieuwsbrief tijdig bericht
worden.

Frank Degenaar
Foto’s: Martha Wildhagen
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Roodborstpaar pikt logeerkamer in

O

ver de wederwaardigheden
van een roodborst echtpaar
in de logeerkamer van ons lid Jack
Ansems en zijn vrouw Liesbeth
verscheen eind april onderstaand
artikel in BN de Stem:
Roodborstpaar pikt logeerkamer in.

Chaam – “Juffertje”, zo noemt
Liesbeth Ansems haar onverwachte
logeetje liefkozend. Juffertje is een
roodborstje, dat enkele weken geleden via het openstaande raam bezit
nam van de logeerkamer in het huis
van Liesbeth en haar man Jack aan
de Withagen in Chaam. Samen met
haar partner bouwde ze er vervolgens een nestje in een hoekje van de
wandkast . Achter de hoed van de
twee jaar geleden overleden opa
Ansems, bovenop een ordner en
rechts van een kruisbeeld. “Niet te
geloven hè. Hoe krijgen ze het voor
elkaar”, vraagt Liesbeth zich enthousiast af. “En ze zijn heel netjes
te werk gegaan hoor. Elk pluisje,
takje, veertje of wat dan ook dat bij
het bouwen van het nestje op de
vloerbedekking viel, hebben ze
alsnog in het nestje verwerkt”. Juffertje scharrelde volgens Liesbeth
al een hele tijd rond bij hun woning. “Ik ben vogeltjesgek, dus zorg
ik dat er altijd wel wat te eten te
vinden is. Daarom denk ik dat er nu
ook zo veel vogels rond ons huis

broeden. Maar dan niet op zo’n
gekke plaats. Voordat ze de logeerkamer ontdekte, was Juffertje al een
paar keer op zoek geweest naar een
geschikt plekje in de garage. Maar
daar heb ik haar weggestuurd, want
daarvan kan ik natuurlijk geen
raam of deur dag en nacht open
laten staan. En op een dag trof ik
haar dus opeens hier in de logeerkamer aan. Want daarvan staat het
raam wel bijna altijd op een kier.”
Zoals de zaken er nu voorstaan zal
die kamer nu binnen enkel dagen
veranderen in een kinderkamer:
“Want ze zit op vier of vijf eitjes te
broeden”, aldus Liesbeth hoopvol.
Norbert Bökkerink
n.bokkerink@bndestem.nl

Omdat we natuurlijk benieuwd waren of het allemaal goed was afgelopen informeerden wij op 14 mei
bij Jack naar de laatste stand van
zaken. Hij vertelt dat er rond 6 mei
drie jonge roodborstjes het nest op
de logeerkamer hebben verlaten.
Twee daarvan bleven ook buiten
maar een zag de boze buitenwereld
nog niet erg zitten en heeft nog
twee dagen binnen gebivakkeerd. In
die twe e da ge n he e ft he t
“kakenestje” 10 x meer troep geproduceerd dan zijn ouders in alle
voorgaande weken. Want dat het
ongelooflijk propere vogeltjes zijn
blijven zowel Jack
als Liesbeth benaAchter de hoed van de twee jaar geleden overdrukken.
leden opa Ansems, bovenop een ordner en
rechts van een kruisbeeld.
Overigens zorgden
Foto: BN de Stem
de logeetjes niet alleen voor een artikeltje in BN de Stem
maar besteedde ook
de Telegraaf er aandacht aan en maakte
Omroep Brabant er
op de radio een item
over. Toen tenslotte
ook SBS 6 belde met

het verzoek of ze mochten komen
filmen vond Liesbeth dat het welletjes was geweest en dat de roodborstjes verder met rust moesten
worden gelaten. Intussen is de kinderkamer weer logeerkamer geworden maar het raam staat nog steeds
op een kier dus wie weet?
Joost van den Ouweland
Foto’s: Jack Ansems
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Terugblik:

“Tijdloze momenten”
in de laatste ongerepte wildernis

O

p vrijdag 13 maart nam fotograaf en poolreiziger Wim
van Passel uit Vught ons mee op
een onvergetelijke reis naar de
schitterende natuur van ongerepte
wildernissen van de poolgebieden.
Met zijn foto’s en begeleidende en
markante uitspraken liet Wim van
Passel ons zien hoe bijzonder en
uniek de poolgebieden zijn: gebieden die in schoonheid en ongenaakbaarheid alles overtreffen wat je
kent. Die schoonheid trok aan onze
ogen voorbij in foto’s van grillig
gevormde besneeuwde rotsformaties, van bergkammen die uit de zee
oprijzen, van indrukwekkende wolkenpartijen en helblauwe luchten.
Je werd overdonderd door het geweld aan kleuren teweeggebracht
door het licht van de pool dat je
alleen daar maar hebt. We werden
deelgenoot gemaakt van een ongenaakbaar en ongerept gebied, van
oernatuur. Dat ook de klimaatveranderingen hier gevolgen hebben,
konden we goed zien aan de beelden van scheurende ijsschotsen en
van ijsbergen die, weer gefotografeerd na enkele jaren, voor een
groot deel waren verdwenen, ge-

smolten dus.
Wim van Passel liet ons niet alleen
genieten van zijn schitterende foto’s. Hij bleek ook een boeiende
verteller te zijn en dichter. Met zijn
bewogen en geïnspireerde vertellingen en zijn beeldende poëzie gaf hij
een extra dimensie aan de beelden
die wij zagen.
Met de foto’s van de dieren die in
de poolstreken leven, zoals de ijsbeer en de walrus, maakte Wim van
Passel ons bewust van de hardheid
van het bestaan in dit transparante
landschap. De harde wetten van de
natuur, zoals het ‘eten en gegeten
worden’ kwamen heel dichtbij toen
hij vertelde over de tegelijkertijd
even liefdevolle als wrede manier
waarop een ijsbeer haar jong voedt.
Liefdevol voor haar eigen jong,
wreed voor het jong van een zeeleeuw.
Het was een zeer boeiende avond.
Wim van Passel liet ons in zijn
unieke bewoordingen en ongeëvenaarde foto’s genieten van alle facetten van de poolstreken, gebieden
van buitensporige schoonheid.
Jacolien Plugge
Foto: Wim van Passel

Van de
voorzitter

D

e natuur boeit, zeker in het
voorjaar. Verrassende bloei,
verrassende vogelgeluiden. Het is
des te verrassender om de eerste fototentoonstelling van de fotowerkgroep van onze vereniging juist dit
voorjaar te kunnen zien in Bellevue.
De werkgroepleden Marianne en
Wim Dumont, Cees Damen, Henk
Blaauw, Jeanet de Jonge, Wilna Thomas, José van der Wiel, Martha
Wildhagen, Jacolien Plugge. Elien de
Raat en en Anneke Marteijn laten,
bijzonder goed verzorgd, ieder een
aantal prachtige opnamen zien op
deze tentoonstelling. Schitterende
bloemen en dieren en prachtige stukjes landschap in ons Mark& Leij gebied. Door de ogen van hen kun je
zelf als bezoeker een nieuwe kijk
opdoen voor buiten.
Wethouder Ton Braspennings opende de tentoonstelling in Bellevue. Hij
suggereerde om de bewoners van
Mark&Leij er een volgende keer op
een bijzondere manier bij te betrekken. De fotowerkgroep wil namelijk
tweejaarlijks deze tentoonstelling
organiseren. Op dit ogenblik beraden
zij zich hoe ze de volgende tentoonstelling zullen aanpakken.
De foto’s zullen op meer plaatsen te
zien zijn. Zeker is, dat gedurende de
maand juli in het gemeentekantoor
een groot aantal foto’s tentoongesteld
zal worden. Dat biedt heel veel mensen en dus ook vakantiegangers, de
kans kennis te maken met ons bijzonder natuurrijke M & L gebied.
Veel waardering voor dit prachtige
initiatief. Het zal anderen inspireren,
dat bleek al tijdens de drie dagen in
Bellevue!
Veel waardering ook voor de 50e
Nieuwsbrief en ook voor Wim Cornelissen en Frank Degenaar die op 3
mei jl. de zondagochtend wandeling
organiseerden, dit maal voor de allerlaatste keer. .
Sjef Langeveld
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Een trip naar Roemenië

S

inds het einde van het totalitair bewind in 1989 is Roemenië een heel populaire bestemming
geworden bij natuurliefhebbers.
Andere bestemmingen kregen bij
mij echter steeds de voorkeur,
maar begin mei 2009 was het dan
zover en landen we rond het middaguur in Boekarest, de hoofdstad
van dit in Zuidoost-Europa gelegen land.
Roemenië is bijna zes keer zo groot
als Nederland en grenst aan de
Oekraïne, Moldavië, Bulgarije, Servië en Hongarije. Op het vliegveld
worden we opgewacht door Adrian
en Laurentiu twee gidsen van Ibis
Tours, de organisatie waar we de
reis mee geregeld hebben.
Een reis door Roemenië is een reis
terug in de tijd. Op het platteland
tref je nog een rustige manier van
leven aan, middeleeuwse dorpjes,
mensen onderweg met paard en
wagen, maar hier je zie toch ook
hoe de steden zich al ontwikkeld
hebben tot moderne steden.
Transsylvanische Alpen
Roemenië is vooral bekend om de
Donau Delta, maar we rijden eerst
naar de Transsylvanische Alpen, die
het zuidwestelijke sluitstuk vormen
van de Karpaten. Het gebergte herbergt oerbossen en heeft vele kale
pieken, waarvan de hoogste piek
ruim 2500 m hoog is. De fauna is er
erg rijk en gevarieerd. Je vindt er de

wolf

hoogste concentratie aan carnivoren
van Europa, met
bruine beer (ca.
6.000), wolf (ca.
2.500) en zelfs lynx
(ca. 1.750).
Tegen de avond
arriveren we in Zărneşti een dorpje
gelegen aan de voet
van de Karpaten,
waar we overnachten in het comfortabele Elena pension.
De volgende dag
bezoeken we de
Zărneştikloof in het
Piatra Craiului Nationale Park. We
hopen hier de rotskruiper te vinden,
maar onze lange
klimtocht is niet erg
succesvol. Onderweg zien we onder oeraluil
meer slechtvalk, grijskopspecht,
waterpieper, grote gele kwikstaart,
waterspreeuw, beflijster, raaf en
appelvink, maar geen rotskruiper.
In de late namiddag bezoeken we
de Strâmba Vallei, waar we eerst
een lange wandeling maken en zien
hier onze eerste schreeuwarenden.
Hierna rijden we de bossen in. De
slagboom wordt geopend en onder
leiding van een parkwachter rijden
we diep het dichte woud in om
langs een stroompje uiterst voorzichtig het bos in te wandelen. Via
een soort loopbrug over een riviertje kruipen we bij een open plek in
een schuilhut. Het devies is muisstil
te zijn en als er beren komen zeker
niet te flitsen. De gewapende parkwachter strooit op de open plek wat
maïs neer en kruipt dan weer bij ons
in de hut. Er mag geen vlees meer
worden neergelegd voor de beren
(Europese richtlijn), slechts maïs en
ander plantaardig voedsel. We hoe-

Foto: Dennis Binda / www.wildlifepics.eu

ven niet lang te wachten voor het
eerste prachtexemplaar van een
bruine beer langzaam tevoorschijn
komt. In totaal zullen we die avond
zeventien beren zien, waarvan het
hoogtepunt ongetwijfeld was de
berin met de drie kleintjes. Wat opvalt, is dat de beren uiterst achterdochtig zijn en bij het minste of
geringste geluid het bos weer in
rennen. Ik hoor naderhand van de
gidsen dat Italiaanse jagers voor
heel veel geld (€ 15.000,--) één
bruine beer mogen afschieten en elk
jaar worden er hier dan enkele afgeschoten. Nadat hier vorig jaar enkele beren waren afgeschoten duurde
het twee maanden voor de eerste
beren zich weer bij de voederplaats
waagden! Wanneer we om een uur
of 11 ’s avonds terugkeren in het
pension horen we dat het reisgezelschap van Aragon Natuurreizen in
de andere schuilhut geen enkele
beer gezien heeft, maar hun gids
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neşti rijden, nog nagenietend van
het tafereel dat we aanschouwd
hebben, zien we zowaar een oeraluil pal langs de weg zitten, de laatste Europese uil die ik nog moest
zien. Voorwaar een gedenkwaardige avond!
De volgende dag brengen we een
bezoek aan Bran, dat wereldwijd
beroemd is door zijn kasteel dat
verkeerdelijk wordt voorgesteld als
het kasteel van Dracula. Erg sinister
ziet het er niet uit.

bosruiter

heeft als enige wel een oeraluil
(pagina 9)gezien. Een van de weinige vogels in Europa die ik nog
niet gezien heb is deze uil en morgenavond zullen we daar eens een
kijkje gaan nemen natuurlijk.
De volgende dag brengen we weer
door in de bergen en verkennen
diverse kloven. We zien o.a. zwarte
ooievaar, witrugspecht, taigaboomkruiper, notekraker en glanskop.
Ook zien we geelbuikvuurpadden
en gemzen.
‘s Avond rijden we met een jeep
naar de andere schuilhut en eenmaal daar in de krappe hut gezeten
blijft het stil, ijselijk stil, geen beer
te zien… maar plotseling is er dan
beweging beneden in de kloof. Tom

Dobrogea
Hierna maken we de lange autoreis
naar Tulcea, het stadje dat de poort
tot de Donau Delta is.
We nemen onze intrek in het
“Golden Oriole” pension van Ibis
Tours en de volgende dagen verkennen we de Dobrogea, een streek
aan de Zwarte Zeekust. We bezoeken het eikenbos bij Babadag, het
Macingebergte en diverse moerasgebieden langs de Zwarte Zee. De
vogelrijkdom is hier ongekend en
overal waar je stopt, hoor je of zie
je koekoek, wielewaal, nachtegaal,
grauwe gors, hop en nog vele andere vogels.
Meer speciale vogels die we zien

...“een wolf” en warempel een
drietal wolven komen achter de
begroeiing vandaan en laten zich
een tiental minuten bewonderen...
fluistert “een wolf” en warempel
een drietal wolven komen achter de
begroeiing vandaan en laten zich
een tiental minuten bewonderen. Ik
heb wolven alleen eerder gezien in
de Biebza in Polen enkele jaren
geleden.
Onze gidsen zijn totaal verbijsterd,
dit hebben ze nog nooit meegemaakt! Wanneer we terug naar Zăr-

ortolaan

zijn krooneend, witoogeend, arendbuizerd, balkansperwer, keizerarend, sakervalk, veldrietzanger,
kleine vliegenvanger, bonte tapuit,
izabeltapuit, duinpieper, kalanderen kortteenleeuwerik en ortolaan.
Waar is de tijd gebleven dat ik in
Boshoven in Alphen nog elf zingende exemplaren telde (mei 1979).
Ook vlinders zijn hier zeer talrijk
zoals koningspage, gele luzernevlinder, veldparelmoervlinder. argusvlinder, kardinaalsmantel en nog
vele andere soorten.
Donau Delta
De laatste vier dagen van onze trip
brengen we in de Donau Delta door.
De delta zelf is alleen toegankelijk
per boot en vanuit de haven in Tulcea varen we de delta in. In de Donau Delta, het grootste beschermde
Wetland van Europa, vinden we
onafzienbare rietvelden, ondiepe
meren, rivierarmen, kanalen en beboste eilanden. Het riet wordt ruim
drie meter hoog en is veel dikker
dan elders in Europa. Als het water
in de delta aankomt, is het troebel.
Als het de Zwarte Zee instroomt,
dan is het transparant.
Alle dagen is het prachtig weer en
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lui gezeten op het dek van onze
boot bewonderen we de ongelooflijke rijkdom van dit 4.400 km2
grote moerasgebied. Witwangsterns, witvleugelsterns, zwarte
sterns en visdieven zien we in aantallen die ik nog niet eerder heb
aangetroffen in Europa. Van tijd tot
tijd vliegen er witte pelikanen en
kroeskoppelikanen over en langs de
boorden van de kreken zijn de
scharrelaars talrijk. Er vliegen regelmatig kwakken op uit het riet en
we zien ook veel zwarte ibissen,
ralreigers, kleine zilverreigers,
roodhalsfuten en geoorde futen. De
dwergaalscholver is hier heel algemeen en 60% van de wereldpopulatie broedt in de delta.
Er zijn ook tientallen roodpootvalken, die er een gewoonte van maken in roekenkolonies te broeden,
waarbij ze de roeken van hun nest
verjagen. Het aantal boomvalken,
koekoeken, wielewalen, gekraagde
roodstaarten en noordse nachtegalen dat we zien en horen is ongekend, maar ook ijsvogel, buidelmees, baardman, snor, rietzanger en
kleine en grote karekiet zien we
regelmatig. In het kraakheldere water is ook het nodige te zien, zoals
ringslangen en dobbelsteenslangen,
kikkers en moerasschildpadden. De
reusachtige zeearend laat zich regelmatig zien en als we overdag aan
wal gaan op een eiland aan de rand
van de delta, treffen we daar een
compacte groep van ca. 750 zwarte
ruiters aan in broedkleed, een waanzinnig gezicht.
De nachten brengen we door in het
midden van de delta in Maliuc, een

Donaudelta
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Vlinderwerkgroep

V
parlementspaleis
Foto:

boerendorpje waar maar enkele huizen staan en waar Ibis Tours een
gerieflijk appartement bezit. Dit
dorpje is alleen bereikbaar per boot
en er zijn geen auto’s. Als we
‘s avonds een wandeling maken in
het dorpje is het geluid van de roodbuikvuurpadden en de boomkikkers
oorverdovend en af en toe klinkt de
roep van de bosuil. Een plaatselijke
kokkin bereidt elke dag prima
maaltijden en de hoeveelheid ijskoud Ursusbier in de koelkast is
toereikend.
Boekarest
We eindigen onze trip met een bezoek aan Boekarest, waar we het
Parlementspaleis, voorheen Huis
van het volk, het grootste gebouw
(350.000 m²) van Europa bezoeken,
een erfenis van de grootheidswaanzin van Ceaucescu. Het gebouw is
270 bij 240 meter, 86 meter hoog
en 92 meter diep en heeft 12 verdiepingen en vier ondergrondse niveaus. Binnen bevinden zich 2000
zalen en kamers. Sinds 1994 zetelt
het parlement in dit gebouw en
wordt het deels verhuurd voor congressen.
In de late namiddag vertrekken we
weer naar huis, het is een prachtige
reis geweest. Onze totaallijst liegt
er niet om: 201 soorten vogels, dertien soorten zoogdieren, veertien
soorten reptielen en amfibieën en
vijfentwintig soorten dagvlinders.
Tekst en foto’s:
Jan Vermeulen
(Foto oeraluil: Dennis Binda)

oor het jaar 2009 zijn de volgende activiteiten gepland:

vr 19 jun

Nachtvlinders kijken

za 27 jun Vlinderwandeling
za 18 jul

Vlinderwandeling

vr 24 jul

Nachtvlinders kijken

za 22 aug Vlinderwandeling
vr 28 aug 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
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Eerste fototentoonstelling fotowerkgroep
groot succes

O

p vrijdag 11 mei werd in Bellevue onder grote belangstelling de presentatie van de fotowerkgroep geopend..
Voorzitter Sjef Langeveld heette
wethouder Ton Braspenning welkom, alsmede de werkgroepleden
en ruim zestig geïnteresseerden,
leden en niet-leden, uit onze regio.
Sjef dankte de werkgroep voor de
prachtige foto’s en de fantastische
presentatie. Hij lichtte toe dat het
gebied van Mark en Leij een geweldige bron van inspiratie is door zijn
afwisselende natuur, die (nog) niet
is aangetast door grote infrastructurele projecten.
De tentoonstelling zal hierna waarschijnlijk nog te zien zijn in het gemeentehuis te Alphen, in Baarle
Nassau en ook in het bezoekerscentrum Wolfslaar. Hij deed een oproep op de aanwezigen om meer
mogelijke locaties aan te dragen
voor deze expositie, zoals bijvoorbeeld scholen, bibliotheken etc.
Vervolgens gaf hij het woord aan
wethouder Braspenning. Deze
dankte het bestuur voor de uitnodiging en wees erop dat het materiaal
van de fotowerkgroep ook prima
dienst zou kunnen doen voor ge-

Wethouder Braspenning verricht de
openingshandeling
Foto: Jeanet de Jonge

De opstelling van de achttien panelen met daarop tweeënzeventig foto’s.
Foto: Jacolien Plugge

meentelijke publicaties. Recent
heeft de gemeente daarvoor nog een
extern bureau in de arm moeten
nemen en dat zal dus in de toekomst
misschien niet meer nodig zijn. De
wethouder deed de suggestie om
ook geïnteresseerde burgers bij de
fotowerkgroep te betrekken. Wellicht resulteert dit in nieuwe actieve
leden.
Officiële opening
De openingshandeling werd vervolgens verricht door de wethouder.
Met enig argwaan bekeek hij de
imposante handel die diende te worden omgezet. Een explosie bleef
gelukkig uit: de fraaie opstelling
kwam in het volle licht te staan.
Cees Damen had ongelooflijk goed
werk verricht. Hij maakte de professionele panelen, waarop de fraaie
foto’s zeer goed tot hun recht kwamen.
De kwaliteit van het getoonde materiaal is indrukwekkend. Niet alleen
de onderwerpen, maar vooral ook
de composities en technische per-

fectie zijn een genot voor het oog.
Het is dan ook zeer aanbevelenswaardig om de expositie alsnog te
gaan bekijken. Dat kan in elk geval
nog in het gemeentehuis van Alphen gedurende de maand juli 2009.
Er bestaan ook plannen om deze
tentoonstelling, of tenminste een
deel daarvan, elders te laten zien.
Mogelijke locaties zijn dan Bezoekerscentrum Wolfslaar in Breda en
het verzorgingshuis in BaarleNassau. Hierover zal de fotowerkgroep in de volgende nieuwsbrief
nadere informatie verstrekken.
De tentoonstelling trok ongeveer
175 bezoekers. Een groot deel van
hen heeft ook een waardering gegeven voor het vertoonde. Het gemiddelde cijfer bleek 8,66.
De werkgroepleden zijn uiterst tevreden met deze ‘score’ en daarmee
is een vervolg van dit evenement
dan ook zeker te verwachten.
Jacques Valkenaars
Zie ook pagina 12 & 13)
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Waterlopen gedifferentieerd gemaaid

H

et waterschap is op veel manieren bezig om invulling te
geven aan wettelijke en beleidsmatige taken, zoals de Europese Kaderrichtlijn water, het provinciale
Waterhuishoudingsplan en de gedragscode Flora- en Faunawet
voor waterschappen.
Dit doen we bijvoorbeeld door waterlopen opnieuw in te richten en te
zorgen voor bemestingsvrije randen
langs waterlopen. Door waterlopen
anders te (laten) maaien, zorgen de
regio's eveneens voor een stuk invulling van deze taken. De primaire
taak van de af- en aanvoer van water staat daarbij voorop, maar waar
het anders kan, gebeurt het ook anders. Niet meer overal hetzelfde en
telkens hetzelfde in ieder jaargetijde, maar gedifferentieerd in ruimte
en tijd.
Er wordt natuurlijk al heel lang
door ons waterschap (en haar talloze voorgangers) gemaaid. Na de
fusie van de waterschappen in West
-Brabant was er behoefte aan een
eenduidige manier van maaien van
alle waterlopen. Bovendien was het
nodig dat het maaiwerk Europees
aanbesteed moet worden.
In 2006 is begonnen met de voorbereiding van methodisch opgebouwde maaibestekken. Zo zijn er nu
algemene regels die overal en altijd

gelden. De regels gaan bijvoorbeeld
over het zoveel mogelijk beperken
van onkruiden en het verwijderen
van maaisel. Voor plaatsen waar
juridisch zwaarder beschermde
soorten voorkomen, waar waterconservering gewenst is of waar waterlopen een meer ecologische functie
hebben, worden blokken vegetatie
gespaard. Afhankelijk van functie
of soort wordt juist meer in het water of juist meer op het land gespaard.
Om onze eigen machinisten en buitendienstmedewerkers vertrouwd te

maken met de nieuwe manier van
maaien, zijn diverse cursussen gegeven. Ook zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor aannemers. Omdat veel mensen toch gewend waren aan 'recht en strak'
maaien, wordt er voorlichting gegeven via onze website en hebben
mensen die gronden hebben naast
waterlopen voorgaande jaren een
nieuwsbrief gehad
Na een evaluatie van het maaibestek 2008, is een nieuw aangepast
maaibestek voor 2009 gemaakt.
Inmiddels is dit maaibestek voor
een periode van 2008-2010 gegund
aan aannemers. De tekeningen zullen jaarlijks worden aangepast worden op lokale ontwikkelingen, andere aan- en afvoereisen of voorkomende flora en fauna.
Als je meer over het maaien wilt
weten kun je dit zelf nalezen via:
www.brabantsedelta.nl/
werk_in_de_buurt/maaien waterlopen
Tekst en foto’s
Hans van Kapel
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Rups van de rietvink
Foto: Joost van den Ouweland
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Lente

I

k denk dat het juni 2008 is geweest, nu zo’n jaar geleden, dat
ik voor het laatst een stukje voor
deze nieuwsbrief schreef. Vanuit
Mexico was dat toen, waar ik vrijwilligerswerk deed op een weeshuis in Colima - een stadje in het
westen vlakbij de Stille Oceaan. De
laatste zin van dat stukje ging over
heimwee. Heimwee die ik op dat
moment al voorvoelde wanneer ik
na maanden weer terug in Nederland zou zijn.
In de zomer van het vorige jaar was
het zover en kwam ik thuis in Karin’s Bosje.
En ondanks dat
mooiste plekje van Brabant, bleken
mijn voorgevoelens uit te komen. Ik
kon niet anders dan in dezelfde
week van mijn thuiskomst een
vlucht terug naar Mexico boeken,
om na een aantal maanden dan toch
weer huiswaarts te keren: naar mijn
oude vertrouwde plek tussen honden, kippen, vlinders en - sinds kort
- grote bulten zand op de akkers
rondom mij.
En weer wachtte ik op de heimwee,
terwijl ik me ondertussen suf nieste
- wat overigens meer te maken had
met in het rond vliegende pollen
dan met één of ander eng griepvirus. Denk ik. Hoop ik dan toch.
Maar goed. Al snuffend en snotterend werd ik steeds vroeger gewekt
door zingende vogels onder mijn
open raam. En ondanks dat het hier
een stuk frisser was dan in Mexico
(zeg maar gerust kouououd, - en
dan had ik die afschuwelijk heftige
vrieswinter niet eens meegemaakt)
deed de zon iedere dag beter zijn
best door de wolken heen te schijnen waardoor al spoedig jonge,
groene blaadjes uit de doodgevroren chaos van mijn tuin tevoorschijn piepten.
Best leuk vond ik dat. Merkte ik,

terwijl ik mijn eerste roseetje inschonk onder begeleiding van een
groep grutto’s die mij heel hard
lieten weten hoe ze eigenlijk ook al
weer heten. Rosé, dat kennen ze
niet in Mexico. Evenmin als grutto’s die hun eigen naam roepen
(“Aguja colinegra”, een gemiddelde
vogel krijgt het zijn snavel niet uit).
Of de kievit (“Avefría europea” het lijkt het Eurovisie Songfestival
wel, maar mooi dat ik nog nooit een
kievit “Avefría europea” heb horen
roepen) en verder wulpen, fazanten
en de hele rataplan van de Bleeke
Hei hier aan de overkant.
Weken gingen voorbij, mijn Mexicaanse kleurtje maakte langzaam
plaats voor een onbestendig westerse teint, maar de heimwee bleef uit.
Ondertussen was het al mei, het
krokus- en narcissenseizoen voorbij, en geurden de laatst bloeiende
seringen in een leeg Coronaflesje
op de tafel van mijn kleine huisje.
Niet dat ik ze kon ruiken met mijn
verstopte neus, maar hun geur staat
in mijn hersenen van vóór mijn pollen-allergie (lang leve de natuur en
de wildgroei van de weilanden) geprogrammeerd. Tegelijk met deze
late seringen besefte ik opeens
waarom mijn Mexico-heimwee dit
jaar op zich liet
wachten. De lente!
De lente die ik in
2008 overgeslagen had, waardoor er steeds
iets was blijven
wringen en ik
koste wat kost
terug moest naar
zomerend Mexico. De Brabantse
lente: wanneer
vinken hun vinkenriedeltje nog Karins bosje

een beetje moeten oefenen, terwijl
de koolmeesjes al keihard hun
vrouwtjes roepen. De ontluikende
lente: wanneer serieus, écht op koninginnedag, alsof je het eerder gewoon niet had willen zien, het eerste oranjetipje voorbij komt fladderen. De heerlijke lente: wanneer je
’s avonds, zittend bij het vuur, stopt
met je valse gitaargetokkel omdat
een merel gezellig bij je komt buurten. De behaaglijke lente: wanneer
de meikevers tegen je raam aan
bonken om daarna als dronken torren naar beneden te vallen: zoemend, ronkend, het voorjaar in hun
bol... Godallejezus, wat hou ik van
de lente!
Inmiddels is het mij duidelijk. De
vraag is niet: hier of daar. Niet:
Karin’s Bosje of Mexico, niet: Jupiler of Corona. Zelfs niet: hooikoorts
of Mexicaanse Griep. Eerlijk gezegd weet ik niet eens wat de vraag
is. En nóg eerlijker gezegd boeit me
dat ook verder niet. Wat wél belangrijk is: het is lente in Brabant
(bijna zomer al weer). En ik zou
zeggen: geniet ervan!
Karin Sommen
(vanuit Karin’s bosje... tot aan de
winter althans)

Foto: Karin Sommen
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e afgelopen maanden werd
een absoluut hoogtepunt bereikt wat betreft het aantal e-mails
dat mij bereikte. De rubriek “Uit
de mailbox” bevat dan ook slechts
een fractie van het werkelijk aantal berichten dat werd verstuurd.
Ook onze zuiderburen stuurden
vele waarnemingen op, waarvan
een aantal buiten het werkgebied
van onze vereniging.
De rubriek heet “Waarnemingen in
de streek”. Opvallende waarnemingen uit de Belgische Kempen zullen
hier ook worden vermeld. Uit deze
reeks van waarnemingen is een
overzicht samengesteld, waarbij de
website Waarneming.nl ook weer is
geraadpleegd voor onze streek.
Heb je een leuke waarneming: blijf
hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.
EEN (NIET ZO WILLEKEURIGE) GREEP UIT DE WAARNEMINGEN
Overgangsperiode
In maart vindt elk jaar weer een
grote verandering plaats. De ganzen
die de gehele winter op de Bleeke
Heide en omgeving hebben doorgebracht, beginnen aan hun lange reis
naar het hoge noorden. De laatste
jaren zijn er echter het gehele jaar
door vrijwel altijd ganzen te vinden
in de streek. Ik heb het dan niet
over grauwe ganzen, Canadese ganzen en nijlganzen, maar over toendrarietganzen, brandganzen, Indische ganzen en kolganzen. Zo zat er
op 30 april nog een groep van 41
toendrarietganzen op de Bleeke
Heide, een ontwikkeling waar bepaald niet iedereen op zit te wachten! negen soorten eenden hebben
de winter doorgebracht op de
Bleeke Heide, waarbij de smient de

smient

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

talrijkste vogel was met een maximaal aantal van 350 exemplaren.
Steltlopers die de winter in Afrika
hebben doorgebracht trekken vanaf
begin maart door, waarbij de
Bleeke Heide en in mindere mate
de Castelreesche Heide als een
magneet op deze vogels fungeert.
Vele soorten steltlopers foerageren
dan een of meerdere dagen langs de
modderige oevers van de waterplassen.
De eerste twee weken van mei werden weer niet minder dan tweeëntwintig soorten steltlopers gezien,
waaronder kanoet, drieteenstrandloper, temmincks strandloper, kluut
en steltkluut.
Op het onlangs door de Brabantse
Delta afgegraven gedeelte van de
Bleeke Heide werden op 16 mei al
maar liefst zes kleine plevieren gezien. Kennelijk zijn vogels er snel
bij als er geschikte biotoop voorhanden is. Op 16 mei werden vijftien nachtzwaluwen gezien op de
Regte Heide, een record.

Zorgelijke ontwikkelingen
Het voorjaar is voor diverse soorten
aanleiding om zich ernstige zorgen
te maken. De nachtegalen zijn dit
jaar niet teruggekeerd op ’t Broek.
Onbegrijpelijk, omdat de natuur
naar mijn gevoel daar elk jaar
mooier wordt. In het Merkske echter doet de nachtegaal het nog redelijk goed en werden op 2 mei nog
acht zangposten geteld. Van de zomertortel zijn ook slechts drie waarnemingen gemeld, waarbij de meest
opvallende was, de melding van de
terugkeer van de vogel in de tuin
van Henk Laarhoven, waar hij inmiddels al enkele jaren broedt.
De fluiter, vroeger een vogel die je
op de landgoederen en in de staatsbossen regelmatig hoorde, wordt
nauwelijks meer gezien en lijkt zo
goed als verdwenen. Alleen in de
staatsbossen werd nog een fluiter
gezien. Met de gekraagde roodstaart
lijkt het dezelfde kant op te gaan,
hoewel deze nog enkele malen gezien is. Na het bescheiden hoopge-
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De grootte van de populatie baardmannen hangt sterk af van het weer,
in goede zomers brengt ieder broedpaar verschillende nesten met jongen groot, terwijl strenge winters de
populatie sterk reduceren. De Oostvaardersplassen in Flevoland vormen het belangrijkste broedgebied
in Nederland.

velduil

Foto: Lesley van Loo / www.ltdphoto.com

vende herstel van de koekoek vorig
jaar is de afname van de koekoek
dit jaar dramatisch en er zijn maar
enkele meldingen binnengekomen.
In Chaam wordt de wielewaal niet
meer gehoord, maar in ’t Merkske
zijn nog enkele zangposten. Waar is
de tijd gebleven dat ik in de Hondsdonk een wielewaal imiteerde en ik
een minuut later drie wielewalen in
een boom recht boven mijn hoofd
had zitten?
Het is onduidelijk
waarom de ene soort weer wat
vooruitgaat en een andere soort achteruitgaat. Slechtere omstandigheden in overwinteringgebieden, klimaatsverandering, biotoop, minder
insecten? Wie het weet mag het
zeggen!

den. Vaak hoor je eerst het heldere
roepje “ping”, dat klinkt als een
fietsbel, voor je de vogel ziet. Door
het droogleggen van veel moerassen verdween de vogel echter grotendeels uit Nederland.
Na de inpoldering van Flevoland
ontstonden in het drooggevallen
gebied weer grote rietvelden, wat
leidde tot een sterke toename in het
aantal baardmannen. Toen veel van
deze overjarige rietvelden uiteindelijk plaats moesten maken voor
landbouw, ging de populatie weer
snel in aantal achteruit.

BIJZONDERE
GEN

Velduil
Op 11 april werd een velduil gezien
op de Bleeke Heide en op 17 mei
werd eveneens een velduil gezien in
het werkgebied van Mark en Leij.
De velduil is een vrij zeldzame verschijning in de streek en wordt
vooral na de eeuwwisseling toch
wel bijna elk jaar wel ergens gezien. Mijn eerste waarnemingen
dateren uit 1982 en 1983 respectievelijk op de Regte Heide en op de
Gilze Heide.
De Velduil is een zeer zeldzame
broedvogel in Nederland. Het verspreidingsgebied van de velduil is
momenteel vrijwel geheel beperkt
tot de Waddeneilanden (vooral
Texel, Terschelling, Ameland).
Velduilen uit Scandinavië overwinteren soms in Nederland maar kunnen ook nog verder doortrekken
naar Noord-Afrika. Het zijn echte
zwervers die van jaar tot jaar enorme afstanden kunnen afleggen om

WAARNEMIN-

Baardman
Op 3 maart werden in WortelKolonie twee baardmannen gezien,
een wel heel zeldzame waarneming
in onze streek. In mijn archief vind
ik slechts één andere waarneming
en wel op 24 oktober 1982 op de
Strijbeekse Heide nabij het Langven.
De baardman is een echte rietvogel
en is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van uitgestrekte rietvel-

baardmannetje

Foto: Lesley van Loo / www.ltdphoto.com
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het ene jaar in Rusland te broeden
en het volgende jaar bijvoorbeeld in
Nederland.
In tegenstelling tot de meeste andere uilen zijn velduilen ook overdag
actief. De vogel jaagt in een trage
glijvlucht boven open landschap.
Rietzanger
Op 25 april werd een rietzanger
gezien in ’t Broek. In NoordBrabant moeten we helaas vaak
tevergeefs wachten, omdat bij ons
in de buurt de vogel nauwelijks
voorkomt. In totaal vind ik zeven
waarnemingen in mijn archief,
waarvan de eerste was op 1 juni
1980 in ’t Merkske.
De rietzanger is een onopvallende
vogel die uitstekend in staat is om
langs verticale rietstengels te klimmen. De vogel heeft een witte
wenkbrauwstreep die het gehele
jaar duidelijk zichtbaar is.
De rietzanger was tot voor kort een
talrijke broedvogel, die langs allerlei soorten wateren met enige oeverbegroeiing te vinden was. Vooral in Midden- en Zuid-Nederland is
de rietzanger sterk afgenomen. Opvallend was de relatief geringe afname in de veenplassen van Westen Noord‑Nederland, vanouds de
bolwerken van de soort, zoals ik
onlangs zelf heb kunnen constate-

rietzanger

zwartkopmeeuw

ren in het natuurreservaat Douweboezem nabij Ameide.
De soort staat inmiddels dan op de
Rode Lijst vanwege de duidelijke
afname van zowel het aantal broedparen als het broedareaal.
De teloorgang van de rietzanger is
ten dele een internationaal probleem. Een combinatie van jarenlange droogte in de Sahel en het
gebruik aldaar van - in Europa inmiddels verboden - bestrijdingsmiddelen leidde tot sterfte in het
winterhalfjaar. Vooral de link met
de regenval in West‑Afrika is na

Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl

Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl

recent onderzoek zonneklaar: Na
jaren met veel regenval broeden er
meer rietzangers. Toch is ook bij
ons het een en ander aan de hand.
Opvallend is bijvoorbeeld dat de
soort het eerst verdween uit kleine
rietstroken. Verder blijkt jaarlijks
gemaaid rietland veel minder
broedparen te herbergen dan overjarig rietland. Het behoud van de rietzanger hangt dus ook af van de wijze waarop we met onze moerassen
en rietlanden omgaan. Exploitatie
dient met mate plaats te vinden,
terwijl elk jaar een flink oppervlak
aan overjarig rietland aanwezig
moet zijn.
Zwartkopmeeuw
In maart werden op het Zwarte
Goor en de Bleeke Heide een aantal
malen zwartkopmeeuwen gezien.
Deze meeuw wordt de laatste tien
jaren steeds meer in de streek gezien en vooral nabij de Bleeke Heide. Voor die tijd werd deze sterk op
een kokmeeuw lijkende meeuw,
slechts een enkele keer gezien.
In mijn archief vind ik een eerste
waarneming op 4 april 1996 bij de
Galderse Meren.
Het aantal waarnemingen van deze
soort in Midden‑Brabant piekt in
de maanden april tot en met juni:
dus midden in het broedseizoen. Dit
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district blijkt een belangrijk foerageergebied te zijn van de broedpopulatie uit de Zeeuwse Delta.
Zwartkopmeeuwen foerageren in
het binnenland samen met kokmeeuwen op vers gemaaide graslanden. Het voedsel bestaat in
hoofdzaak uit regenwormen, emelten en kevers. De zwartkopmeeuw
is een vrij zeldzame soort. De
zwartkopmeeuw neemt in Nederland nog steeds in aantal toe, het
loont de moeite in groepen kokmeeuwen naar deze fraaie soort te
zoeken. De neiging zich nabij kokmeeuwen op te houden is zo groot
dat er zelfs wel gemengde paren
zijn gemeld. De veel rodere snavel
en diepzwarte kop verraden echter
de identiteit van de afwijkende, iets
grotere ‘kok'meeu- wen.
Oranjetipje
Op 3 april 2009 vloog er in de tuin
van Henk Laarhoven een mannetje
oranjetipje op het longkruid. Dit is
extreem vroeg. Dit was de eerste
waarneming in Nederland in 2009
volgens Waarneming.nl.
In 2008 werd er op 31 maart één
gezien, op april weer één en op 10
april twee, telkens in Limburg.
Het oranjetipje komt in grote delen
van Europa voor waaronder Nederland en België. De vlinder geeft de
voorkeur aan matig vochtige graslanden met bosranden in de buurt.
Waardplanten voor de rups van het
oranjetipje zijn pinksterbloem,
look zonder look, scheefkelk en
andere kruisbloemigen.

oranjetipje

Foto: Wim Dumont

UIT DE MAILBOX
Henk Laarhoven op
14 maart:
Vanmorgen op de Bleeke Heide een
paartje zomertalingen en achter ons
huis bij de Sluisstraat een mannetje
roodborsttapuit.
Erik Rijnen op 14 maart:
Vanochtend twee geoorde futen (in
overgangskleed) op het moeras van
Wortel-Kolonie: voorbije jaren arriveerden ze hier in de eerste week
van april, dus dat is behoorlijk
vroeg. Een andere leuke waarneming in Kolonie: een koppel staartmezen dat druk bezig was om een
nest te bouwen. Het bijzondere was
dat het een gemengd koppel betrof
van witkoppige staartmees (geen
witkop) en gewone staartmees. Benieuwd wat voor nakomelingen dat
oplevert.
Op Castelreesche Heide o.a. een
man blauwe kiekendief, koppel
geelgorzen, roodborsttapuit, drie
tjiftjaffen, goudvink en kleine bonte
specht. Er zitten redelijk wat kop-

scholekster
Foto: J.C. Schou / www.biopix.nl

pels kieviten, twee of drie koppels
wulpen en vanmorgen ook een vijftal scholeksters.
Veldleeuweriken lijken het erg
slecht te doen. Ik hoorde maar een
zingende vogel en dan nog noordelijk van de baan in productiegrasland. I.t.t. vorige jaren heb ik ook
nog geen zingende boomleeuweriken gehoord.
Op het zandpad prenten van bunzing en hier en daar op de baan een
doodgereden bruine kikker, die waren vorig jaar rond deze tijd al vol-

bunzing
Foto: J.C. Schou / www.biopix.nl

op aan het paren.
Vorige zaterdag had ik in mijn tuin
een citroenvlinder, de eerste en enige dagvlinder tot nog toe.
Will Woestenberg op 14 maart:
Zojuist mijn eerste dagvlinder, een
citroentje, van dit jaar gezien, in het
centrum van Alphen.
Marc van Herck op 19 maart:
Aan de Braekeleer ook boerenzwaluw, drie zomertalingen en 95 grutto’s, twee tureluurs, kemphaan en
twee pijlstaarten.
Stijn Leestmans op 20 maart:
Gisteren rond half zes langs de
Bleeke Hei gepasseerd. Ik vond
tussen de 95 grutto's, zeven IJslanders, waaronder twee al redelijk
mooi op kleur. Verder: vier geoorde
futen, koppel zomertalingen, twee
adulte zwartkopmeeuwen, zes tureluurs en een kemphaan.
Huub Don op 21 maart:
Rond 09.30 uur vanochtend passeerde een rode wouw richting ZO.
Ook mijn eerste boerenzwaluwen
(twee ex.) boven de plas, regenwulp, vijf geoorde futen, drie dodaarsjes, tiental grutto's, IJslandse
grutto (een man), zes kemphanen,
pijlstaarten, smienten, slobeenden,
etc.
Will Woestenberg op 21 maart:
Vanmiddag op ons eigen heideveldje baltsende buizerds, verschillende
citroentjes en liefst vier zwarte
spechten met ernstige territoriumneigingen.
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Frank Degenaar op 23 maart:
Op zaterdag vijf kemphanen op de
Bleeke Heide. En op zondagochtend acht crossmotoren dwars over
de Strijbeekse Heide rossend: op
ruiterpaden, op wandelpaden, over
de hei… knallen maar, jongens!
Wie doet je wat?
Jack Rombouts op 27 maart:
Afgelopen zondag scheerde bij het
uit de wei halen van Claudia, een
Belgisch trekpaard op de boerderij
van Chris en Joke Schalk aan de
Zwaantjesweg in Galder, de voor
mij eerste boerenzwaluw vlak over
de grasmat voorbij. Een leuke waarneming waarbij het voor mij echt
voorjaar voor de deur staat.
Erik Rijnen op 28 maart:
Ondanks het barre winterweer hing
er in Wortel-Kolonie toch al een
huiszwaluw tussen een tiental jagende boerenzwaluwen boven het
moeras. Mijn vroegste ooit. Vorig
record dateerde van vorig jaar: twee
ex. op 29 maart op zelfde plek.
Henk Laarhoven op 1 april:
Vanmorgen in het beekdal langs de
Regte Heide fraai in het zonnetje
een blauwborst zien zingen. Verder
daar een boompieper, drie mannetjes roodborsttapuit en acht kramsvogels.
Langs de Herdersweg (vanuit de
auto) een paartje geelgorzen en een
zingende fitis.
Frank Degenaar op 3 april:
Gisteren twee fitissen in staatsbossen. Daar ook aurelia en dagpauw-
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oog. Op Gilzeweg zwarte roodstaarten (2). Deze morgen zingende
zwartkop in Brabantpark en op Valkenberg vuurgoudhaantje.
Henk Laarhoven op 3 april:
Vanmorgen (3 april 2009) vloog er
in onze tuin een oranjetipje
(mannetje).Dit is extreem vroeg.
Volgens Waarneming.nl is hij dit
jaar nog niet in Nederland gezien!!!!!!
In 2008 werd er op 31-3 een gezien,
op 9-4 weer een, en op 10-4 twee,
telkens in Limburg!!
Nu dus in Chaam de eerste van
2009 op het longkruid in onze tuin.
Frie Boon op 3 april:
Vandaag bij het natuurgebiedje bij
Meersel Dreef aan de Mark: blauwborst, wintertaling met zijn typische
geluid, rietgors, kievit, fitis en
zwartkop.

zwartkop
J.C. Schou / www.biopix.nl

Erik Rijnen op 3 april:
Vandaag een hele leuke en bijzonder waarneming in Wortel-Kolonie:
een fraai mannetje baardman landde
pal voor de neus van drie boswachters en een vogelaar aan de oever
van een tussen berken en dennen
verborgen vennetje en liet zich
mooi bekijken. Nog niet eerder in
de streek gezien. Op Castelreesche
Hei de eerste boompieper.

zwaluwen weer teruggekeerd op de
nesten!!
Dit is redelijk vroeg volgens mij .
Huub Don op 11 april:
Tijdens de regenwulptelling vanavond (815 ex.) een fraaie jagende
velduil boven de Bleeke Heide en
ook nog een overvliegende ooievaar.
Jan Vermeulen op 11 april:
Gisteren op 't Broek geweest: roodborsttapuit, twee zwartkoppen, enkele fitissen en tjiftjaffen, buizerd,
torenvalk, boomkruiper, grote lijster, kleine bonte specht op dezelfde
plek als verleden jaar tegen het Valkenberg aan, een koppel nijlganzen
met zes jongen, koppel grote canadese ganzen.
Tom Snoeckx op 11 april:
Hier de leukste soorten die gezien
werden op en rond de Brakeleer
deze week. Er was een pleisterende
kraanvogel, nog steeds blauwe kiek
aanwezig in het gebied, smelleken, zwarte ruiters, groenpootruiters en gisteren was er gedurende de
hele namiddag en avond een witwangstern aan het rondvliegen over
het ven.
Vital van Gorp op 19 april:
Vandaag naar de Korhaan en Braekeleer. Op de Korhaan onze eerste
zingende zomertortel en een zingende gekraagde roodstaart. Op den
Braekeleer zijn de geoorde futen
nog steeds aanwezig. Vorig jaar
hebben we op den Braekeleer zwaar
bekalkt en in het voorjaar
gemest met ruige mest, dit werp

Frank Degenaar op 6 april:
Deze morgen zingende gekraagde
roodstaart aan Geersbroekseweg.
kramsvogel
Foto: J.C. Schou / www.biopix.nl

Willem van Kruisbergen op 8
april:
Vandaag 8 april zijn de eerste (huis)

gekraagde roodstaart
Foto: J.C. Schou / www.biopix.nl
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vrees er voor.
Daarna heel even naar de achterkant van Bleeke Heide gereden. Ik
heb het idee dat er toch een paar
koppels grutto's broeden, gezien het
alarm en rondvliegen e.d., 100-en
regenwulpen op de weilanden en
akkers. Verder koppel patrijzen,
grasmus en enkele gele kwikstaarten.

velduil

zijn vruchten af. Het aantal broedparen grutto’s zit op acht koppeltjes, dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Verder zit er
nog een kolonie kokmeeuwen waaronder enkele zwartkopmeeuwen.
Will Woestenberg op 19 april:
Vanmorgen ook nog vijf overvliegende kraanvogels bij 't Broek.
Huub Don op 19 april:
Op en rondom de plas (Bleeke Heide) vanochtend nog steeds twee
adulte dwergmeeuwen rondvliegend, koppel grauwe ganzen met
zes pullen, vier geoorde futen, koppel dodaarsjes, drie man zomertalingen, vier baltsende kleine plevieren, witgat, drie groenpootruiters,
drie vr. kemphanen, man smient,
man pijlstaart, eenentwintig bergeenden, 37 slobeenden, zes kleine
mantelmeeuwen etc.
Aan het zandpad de eerste zingende
grasmussen, een zangpost graspieper, veldleeuwerik, verschillende
gele kwikken, kneu, etc. Dacht nog
even een baltsende watersnip te
horen, maar dat mogen anderen
komende week gaan checken. Gisteravond kwamen er 1300 regenwulpen slapen.

Foto: Twan Mols

Wim Cornelissen op 22 april:
Vanmiddag om 13.00 uur boven
Legstraat 10 mijn eerste boomvalk.
Jan Vermeulen op 22 april:
Vanavond weer maar eens naar 't
Broek geweest, nu kan het, de
avonden worden langer.
Gezien: torenvalk, jagend ma. blauwe kiekendief, blauwe reiger, tuinfluiter, gele kwikstaart, roodborsttapuit, koekoek (eindelijk) en het gewone spul. Geen nachtegaal, ik

graspieper

Stijn Leestmans op 23 april:
Gisterenavond aan de Bleeke Hei:
nog steeds het vrouwtje rouwkwikstaart, vier groenpootruiters, vier
tureluurs, watersnip, twee kleine
plevieren, man pijlstaart en smient,
zwarte ruiter, drie geoorde futen en
500 regenwulpen.
Deze morgen aan De Hees: een tapuit en paar gele kwikstaarten, enkele eenden en toch weer achttien
baltsende mannen. Brechtse Heide
langs de Korhoendreef zat een
braamsluiper te zingen St. Jansburg: twee man beflijsters, twee
overtrekkende gierzwaluwen en een
grutto.
Erik Rijnen op 25 april:
Vanochtend op Castelreesche Hei
(en directe omgeving) o.a. drie koppels kleine plevieren (op ieder ven
één), twee grutto’s, witgat en man
zomertaling.

Foto: N. Sloth / www.biopix.nl
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Deze laatste landde op Middenven,
bleef daar korte tijd al ratelend zitten en vertrok toen weer. Op Vischven een koppel waterhoenen met
pullen (4,5). Verder twee koekoeken, zingende nachtegaal, vijf mannetjes roodborsttapuiten en een jagende vrouw blauwe kiekendief.
Het veld noordelijk van de baan
was omgeploegd, tot op de slootkant.
Een wulp en een half dozijn kieviten erop. Gelukkig hoorde ik de
veldleeuwerik nog wel zingen, al
zegt dat natuurlijk weinig over het
behoud van nest.
Will Woestenberg op 27 april:
Al dagen keek ik (vergeefs) uit naar
mijn eerste gierzwaluw voor dit
jaar. Tijdens het werk vanmorgen
keek ik op vanaf mijn maaier op en
zag plotseling ruim 60 gierzwaluwen die zich tegoed deden aan de
insecten boven een van de vijvers
van de golfbaan. Mogelijk dat de
groep tijdens de trek even een vlugge snack kwam nemen om daarna
door te vliegen. Dat weet ik uiteraard niet maar het was wel een
geweldig schouwspel.
Frank Degenaar op 27 april:
Op het Hero-terrein mijn eerste en
waarschijnlijk enige braamsluiper.
Frank Degenaar 4 mei:
Janneman, we hadden zaterdag in
het Merkske de eerste tortelduif. En
een stuk of acht nachtegalen, in het
Broek nada.
Silvia Laarhoven op 5 mei:
Eén dag later dan vorig jaar is vandaag (dinsdag 5 mei) de zomertortel
toch weer gearriveerd in onze tuin.
Daar zijn wij heel erg blij mee.
Frank Degenaar op 11 mei:
Gisteren op diverse plaatsen de
spotvogel gehoord.
Joost van de Ouweland op 13
mei:
Jan, zondagmiddag 10 mei in de

nachtegaal

buurt van de Kromme Hoek in het
Merkske mijn eerste en tot nu toe
enige Nederlandse wielewaal.
Erik Rijnen op 14 mei:
Vanavond twee adulte kleine zilverreigers foeragerend op Vischven
Castelreesche Hei.
Sies Mermans op 17 mei:
Op maandag 4 mei is er op de Lindendreef in Hoogstraten de eerste
nachtegaal gehoord. Vrijwel meteen
heeft hij mijn schoonzoon en zijn
familie een slapeloze nacht bezorgd. Tot nu toe is hij iedere nacht
en ook soms overdag te horen. Het
bewijs heb ik op een CD staan.
Mijn schoonzoon is het prachtige
lied van deze geweldige zanger
gaan opnemen. Gisteren 16 mei
hebben Silvia van Nes en ik een
fluiter gehoord in onze Chaamse
bossen. Het was daar gisterenochtend vroeg een genot om te lopen.
Geen mensen die luid de orde verstoren, maar alleen ontzettend veel
verschillend vogelgezang.
Twan Mols op 17 mei:
Vandaag zagen mijn maat en ik,
binnen het werkgebied van mark en
leij een velduil (foto pag. 24). Het
lijkt mij niet zo verstandig dit aan
de grote internetklok te hangen,

Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl

maar het lijkt me toch goed als jij
en evt. een select gezelschap het
weet. Ik heb het angstige vermoeden dat hier wel eens erg veel vogellaars en fotografen op af zouden
kunnen komen en dan zal het beestje snel gevlogen zijn,
Hoe gaan we hier verder mee om?
Jan Vermeulen

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 17 mei 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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Brabant start met project zoogdieratlas.nl
Alle zoogdieren tellen mee!

K

omt u vaak buiten en ziet u
wel eens een ree, vos, konijn,
wezel of ander zoogdier? Doen dan
mee met Zoogdieratlas.nl!
Met Zoogdieratlas.nl worden alle in
het wild levende zoogdieren in
kaart gebracht.
In maart ging de Brabantse bijdrage
aan deze atlas van start. U kunt van
deze atlas een succes maken door
ogen en oren open te houden en
waarnemingen van zoogdieren door
te geven.
Door van alle Brabantse zoogdieren
in kaart te brengen waar ze gezien
zijn, komt er een goed beeld van de
verspreiding. Dan wordt ook duide-

konijn
lijk of bepaalde soorten hun gebied
uitbreiden of juist zien krimpen.
Trekken bijvoorbeeld de bevers die
ooit zijn uitgezet in de Biesbosch
naar andere delen van de provincie?
Ook naar de verspreiding van andere kwetsbare soorten als bunzing en
vleermuizen wordt met veel interesse gekeken.
Het gaat niet alleen om de bijzondere of zeldzame zoogdieren. Voor de
atlas tellen alle in Nederland voorkomende zoogdieren mee. Dus ook

ree

meer algemene soorten als konijn,
haas, vos en egel. En zelfs mollen
en huismuizen zijn de moeite van
het vermelden waard! Hoe gaat het
hiermee en waar worden ze gezien?
In natuurgebieden, op het platteland
of zelfs in de stad? Zitten ze overal
of slechts in delen van het land en
van de provincie?
Zelf meetellen
Leden van IVN, KNNV, vogelwerkgroepen en andere natuurwerkgroepen kunnen een belangrijke
bijdrage aan de atlas leveren. Zij
komen veel in de natuur en zullen
zeker zoogdieren of hun sporen
zien. Iedereen die mee wil helpen,
kan via de bekende websites
www.telmee.nl en
www.waarneming.nl
waarnemingen doorgeven.
Op www.zoogdieratlas.nl komen
alle waarnemingen op één kaart
samen. Daar kunt u ook zien waar
nog weinig zoogdieren zijn waargenomen (‘witte vlekken’).
Zo wordt ‘online’ gewerkt aan een
steeds beter beeld van de zoogdieren in Noord-Brabant.
De site bevat ook achtergrondinfor-

matie over de zoogdieren. Want hoe
onderscheidt u een bunzing, boommarter, hermelijn en wezel? En
welke vleermuissoorten zijn er allemaal?
De zoogdieratlas van Brabant is een
initiatief van de Zoogdiervereniging
in samenwerking met de Provincie
Noord-Brabant, het Brabants Landschap, het Natuurmuseum Brabant
en de Vleermuiswerkgroep NoordBrabant. Het project wordt uitgevoerd vanuit het Natuurmuseum
Brabant in Tilburg.
De zoogdieratlas van Brabant is

egel
onderdeel van een landelijk project
Zoogdieratlas.nl van de Zoogdiervereniging. De Zoogdiervereniging
verzamelt gegevens over alle in het
wild levende zoogdieren in Nederland en zet zich in voor de bescherming van deze dieren: van egel tot
eekhoorn, van bever tot boommarter en van das tot otter.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: coördinator van
Zoogdieratlas Brabant:
erik.korsten@vzz.nl

dassensporen

foto’s: Erik Korsten en
Wesley Overman
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Mark & Leij foto’s op
www.markenleij.nl

S

inds de oprichting van Mark & Leij zijn er vele foto’s
gemaakt door en voor de natuurvereniging. Deze foto’s
werden tot voor kort bewaard in een 10-tal albums, die bij
speciale gelegenheden ter inzage werden gelegd.
De leden van de fotowerkgroep hebben deze foto’s gedigitaliseerd en met een link naar Picasa op de website van Mark &
Leij geplaatst.
Nog niet alle albums zijn gescand, maar naar verwachting zullen alle foto’s vóór het eind van dit jaar digitaal opgeslagen
zijn.
De foto’s worden daarna op klein formaat op de site geplaatst.
De link met deze foto’s is echter alléén te bekijken door leden
van de natuurvereniging Mark & Leij. Dus ook u kunt die foto’s bekijken.
Hiervoor moet u zich eerst per e-mail aanmelden bij onze
‘webmees’ Frans Vermeer (webmees@markenleij.nl). U krijgt
dan per e-mail verdere details.

Het 500 ste lid

MUS groeit: tel ook mee in 2009
Zelf meedoen, individueel of als vogelwerkgroep

H

et Meetnet Urbane Soorten gaat zijn derde jaar in. Dit stadsvogelmeetnet is opgezet door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden beter in beeld te brengen.
Meedoen met MUS wordt in 2009 nog interessanter. De telgegevens worden nu door Vogelbescherming gebruikt om
beschermingsmaatregelen voor stadsvogels beter af te kunnen stemmen op de lokale situatie in gemeenten. Nieuw in
2009 is dat ook zoogdieren meegeteld kunnen worden, en 2009 is natuurlijk het Jaar van de Visdief.
Zelf meedoen, individueel of als vogelwerkgroep
Over de resultaten van de eerste twee jaar van het stadsvogelmeetnet MUS is meer te lezen in SOVON Nieuws 2008
nr. 3 http://www.sovon.nl/pdf/Sonie200803.pdf
Als u interesse heeft om mee te doen, kunt u meer informatie vinden op de website van SOVON, waar ook een postcodegebied in de buurt kan worden uitgezocht http://www.sovon.nl/default.asp?id=367. MUS blijkt een leuk project
te zijn om als vogelwerkgroep op te pakken. Er zijn enkele steden in Nederland die vrijwel vlakdekkend ‘geMUSt’
worden. De tellingen kosten weinig tijd (slechts twee ochtenden en een zomeravond) en door de laagdrempelige opzet kunnen ook vogelaars met weinig telervaring meedoen. Voorwaarde is dat men de algemene soorten stadsvogels
op zicht en geluid kan herkennen. Om hierbij te helpen heeft SOVON de MUS-cursus opgezet: een gratis vogelherkenningscursus die met name ingaat op geluidenkennis, en via internet individueel te volgen is
http://www.sovon.nl/default.asp?id=454.
Bram Aarts, coordinator MUS
MUS@sovon.nl
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Bever voelt zich thuis in regio Oost

S

inds enige tijd vinden de medewerkers van regio Oost op
verschillende plekken in de regio
wel erg vreemde (vraat)sporen.
Onder andere aangeknaagde geschilde wilgen, spits afgeknaagde
takken, bomen als 'zandloper' aangevreten en er zijn zelfs twee grote
takkenhopen gevonden.
Na controle langs het Oude Maasje,
de Donge en de Amertak, blijken
deze bijzondere knaagsporen het
werk te zijn van meerdere bevers
(castor fiber). En de 2 gevonden
takkenhopen van wel twee tot drie
meter hoog zijn echte beverburchten. De bever was tot op heden een
uiterst zeldzame verschijning in
West-Brabant. Geven deze eerste
waarnemingen en de verspreiding
van sporen aan dat we te maken
hebben met een nieuwe bewoner in
en om de watergangen van regio
Oost?
Even kennismaken: de bever
De bever is een enigszins plomp
gebouwd groot bruin knaagdier van
ongeveer één meter lang (exclusief
de staart van zo'n 30 cm). Hij kan
een gewicht bereiken tot 30 kg.
Hiermee is de bever het op één na
grootste knaagdier van de wereld.
Hij valt onder de groep van de
zoogdieren. Duiken en zwemmen
kunnen ze als de beste. Hiervoor
gebruiken ze onder andere de horizontaal afgeplatte, geschubde staart
van 12 tot 15 cm breed en zwemvliezen tussen de tenen van de achterpoten. De staart wordt ook gebruikt om alarmsignalen af te geven
(door ermee op het water te slaan),
om mee te sturen tijdens het zwemmen en als metselwerktuig.
Het menu van de bever bestaat uit
oeverplanten, riet, wortelstokken
van waterlelies en jonge twijgen,
bladeren en boomschors van zacht-

houtsoorten
als
wilg en populier.
Bevers leven vaak
in familieverband
en maken (grote)
leefburchten op
rustige
luwe
plaatsen in natte
natuurlijke oevers
of in wilgenbos
langs waterlopen.
Burchten worden
secuur
opgebouwd uit vele
takken, gras, twijgen en modder.
Ze hebben vaak
meerdere ingangen onder water bever
en de burchtkamer ligt boven het
hoogste waterpeil.
Ruim 160 jaar nadat de bever in
Nederland was uitgestorven als gevolg van de pelsjacht, is dit grootste
Europese knaagdier eind jaren '90
geherintroduceerd in natuurgebieden als de Biesbosch, de Gelderse
Poort bij Nijmegen en op enkele
plaatsen in Limburg. De bever staat
symbool voor het herstellen van
natuurlijke processen in bossen en
water. Hij zorgt voor meer dood
hout en variatie in ecosystemen en
water, wat goed is voor verschillende vogels, zoogdieren, dagvlinders
en insecten.
Toekomst voor de bever in WestBrabant
De populatie van de Biesbosch is
zich zo succesvol aan het uitbreiden, dat een verdere verspreiding in
West-Brabantse wateren de komende jaren zeker tot de mogelijkheden
behoort. Dit is ook het beeld dat na
contacten met de Nederlandse
zoogdiervereniging VZZ naar voren
komt voor regio Oost. Met name de
ecologische
verbindingszones
(EVZ's) langs de Donge, het kre-

kenstelsel Gat van den Ham en het
Oude Maasje kunnen voor deze
bijzondere soort een goede habitat
bieden.
Het waterschap (en in bijzonder
regio Oost) zal in het kader van de
gedragscode Flora- en faunawet bij
beheer en onderhoud zorgvuldig
omgaan met deze streng beschermde soort en zijn leefomgeving. De
bever zal tot slot een doelsoort worden van het ontwikkelingsplan natuur rondom de rivierverruiming
Overdiepse Polder, waarbij het waterschap nauw betrokken is. Kortom, als we bij ons werk rekening
houden met de bever, dan zal hij
zich zeker de komende jaren in regio Oost thuis gaan voelen.
Tekst en foto's
Sjors de Kort,
regio-ecoloog regio Oost
Met dank aan Pieter Pruijsen
(buitendienst district ZAK) en Henk
Eland (coördinator beheer en onderhoud) voor hun waarnemingen
en enthousiasme.
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Jachtkrabspin

D

e mannelijke jachtkrabspin
bedrijft de liefde op zijn eigen
wijze: hij spint geen web, maar een
spermamatje. Met hersenspinsels
redden we het niet als het erom
gaat het leven van de spin te beschrijven. De waarheid is, als altijd, ook in dit geval weer fascinerender.
Laten we de spin maar eens beter
bekijken. Dat doet hij ons ook en
wel met acht ogen. Die ogen bezitten één enkele starre lens. Scherp
stellen kunnen ze dan ook niet,
maar bewegingen daarentegen nemen ze goed waar. Om een zo
breed mogelijk gezichtsveld te hebben, liggen hun ogen verspreid over
de voor- en bovenkant van de kop.
Die ogen worden beschermd door
haartjes die eromheen staan. (Op de
foto zijn die als witte kransjes
zichtbaar.) Alhoewel alle spinnen
kunnen "spinnen", zijn er heel wat
soorten die dat kunstje niet gebruiken als het erom gaat prooien te
vangen. Heel wat soorten rennen of
springen achter hun prooi aan.
Spinnen zijn onvervalste roofdieren, vegetariërs zijn in hun geledin-

gen onbekend. Er bestaan tal van
verschillende jachttechnieken, zelfs
combinaties worden gebruikt. De
jachtkrabspin is daar een voorbeeld
van. De krabspin, zeg maar de neef
van de jachtkrabspin, kan men herkennen aan de eerste twee van de
vier paar poten. Deze staan, net als
bij de scharen van een krab, wijd
open. Zittend op bijvoorbeeld een
bloem, klappen deze poten direct
dicht wanneer een insect op de
bloem landt. Jachtkrabspinnen
daarentegen hebben hier geen geduld voor. Zij lopen voortdurend
met hun armen wijd open. Het allervreemdste aan spinnen is wel
hun voortplanting, net als veel andere dieren, twee afzonderlijke geslachtsorganen. In zo'n geval is er
dan een verbindingskanaaltje tussen
de plaats waar het zaad geproduceerd wordt (testes) en de penis.
Het bijzondere van spinnen nu is
dat het tweede geslachtsorgaan
geen penis is en dat er geen verbinding bestaat tussen de testes en de
penis. Die verbinding wordt op
wonderbaarlijke wijze, buiten het
lichaam om, tot stand gebracht.
Hiertoe spint het mannetje een spe-

ciaal matje, het "spermamatje". Op
dat matje druppelt hij wat sperma
uit de geslachtsorganen aan de onderzijde van het achterlijf, doopt
daar zijn twee "palpen" in (dat zijn
kaaktasters die op kleine pootjes
lijken en die voor aan de kop precies naast de kaken zitten) en daarmee zuigt hij het sperma op. De
palpen hebben een zodanige vorm
dat ze precies en alleen op de geslachtsorganen van vrouwtjes van
de eigen soort passen. Tijdens de
paring wordt palp voor palp
"aangesloten" en geleegd. Opwin-

...Het kloppende spinnenhartje is bij de grotere soorten goed te zien...
dend? Het kloppende spinnenhartje
is bij de grotere soorten goed te
zien. Het is precies gelegen onder
de langwerpige, hier gele, vlek op
het achterlijf. Normaal maakt het
zo’n 30 slagen per minuut. En
nu...?
Tekst en foto
Dick Klees
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Vogel fluit met staart
Geef grutto toekomst in kleiner gebied
Kevers stammen uit dinotijdperk
Snellere uitbreiding van visotters?
Nadat de visotter eind jaren tachtig
uitstierf in Nederland werd in 2002
een begin gemaakt met de herintroductie van de visotter in Nederland.
De otters waren afkomstig van Letland, Wit-Rusland, Tsjechië, Finland en uit het eigen fokprogramma. Zo had men (ook qua genenmateriaal) een heterogene groep. De
otters werden uitgezet in de Weerribben en de Rottige Meente in de
provincie Overijssel. In de loop der
jaren zijn er 29 uitgezet. Van deze
29 zijn er 14 doodgereden. Verkeerswegen en bebouwing blijven
in Nederland de grote obstakels bij
de verbreiding van zoogdiersoorten.
Toch leven er nu meer visotters dan
dat er zijn uitgezet doordat er flink
wat jongen zijn geboren. Jonge

visotter

Foto: J.C. Schou
www.biopix.nl

visotters zijn ook aan het zwerven
gegaan. Zo zijn er ook meldingen
van visotters in Friesland. De laatste tijd zijn er geruchten dat er een
zichtwaarneming is van twee fluitende visotters in het rivierengebied
van de Biesbosch. Mocht dit op
waarheid berusten dan verspreiden
de visotters zich sneller dan verwacht.
(Bron: De Leeuwarder courant en
de website van Nationaal Park de
Weerribben – Wieden.)

konijn

Foto: J.C. Schou
www.biopix.nl

Het konijn is terug
Iedereen weet nog welke invloed de
ziekte myxomatose in de jaren zestig op de konijnenstand had. Nadat
sommige populaties zich voorzichtig herstelden, sloeg in de negentiger jaren een nieuwe virusziekte
“RHD” toe (RHD = Rabbit Haemorrhagic Disease). Blijkbaar weten de konijnen ook deze ziekte te
overwinnen want uit tellingen blijkt
dat de konijnenpopulatie in Nederland de laatste drie jaar weer langzaam toeneemt. De getelde aantallen zijn bijna net zo hoog als in de
jaren negentig pal voor de uitbraak
van RHD. Bij geschoten gezonde
dieren werden bovendien antilichamen gevonden die wijzen op een
overleefd contact met het RHDvirus. Het lijkt erop dat de konijnen
langzaam maar zeker resistent worden voor dit virus. In Nederland

leven nu enige honderdduizenden
konijnen. Vergeleken met de aantallen vóór de uitbraak van myxomatose is de stand nog altijd laag. De
huidige trend is wel goed nieuws
voor landschappen, predatoren en
natuurlijk voor de konijnen zelf.
(Bron: “Zoogdier”, jaargang 19,
winter 2008).
Groene daken zijn een kans voor
Brabant.
Je ziet ze weinig in Brabant, terwijl
ze energiebesparend, groen en mooi
kunnen zijn. Vegetatiedaken. Platte
daken waarop je simpelweg gras of
planten laat groeien. En waarvan de
ondergrond geen bitumen is, zoals
gewoonlijk. In Breda bestaan plannen om de zogenaamde groene daken op grotere schaal te realiseren.
Plaats van handeling: plangebied
Drie Hoefijzers Noord, het voormalige terrein van de brouwerij.
Bron: De Stem

Boerenstandvogels met 50% afgenomen
Uit de nieuwste cijfers van het Europese monitoringssysteem voor
algemene broedvogels blijkt dat de
vogels van het boerenland hard achteruit gaan. Het aantal broedparen
van dit type vogels is in Europa met
vijftig procent afgenomen. De recente gegevens zijn in de periode
van 1980 tot 2006 verzameld in
opdracht van de EBCC (European
Bird Census Council) en BirdLife
International. Met soorten als de
veldleeuwerik, kievit en grauwe
gors gaat het erg slecht. De grootste
achteruitgang is in het Westen van
Europa te zien, in de landen die het
langst te maken hebben met intensieve landbouw. Vogelbescherming
Nederland en BirdLife International
roepen daarom al geruime tijd de
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landen van de EU op om het landbouwbeleid te hervormen. De tussentijdse evaluatie van het Europese
gemeenschappelijk landbouwbeleid
op 20 november was de kans om
een eerste stap in die richting te
zetten. Hier is echter opnieuw niet
voor gekozen. Vogelbescherming is
teleurgesteld over de inzet van Nederland en de uiteindelijke uitkomst
van deze evaluatie.
(Bron: Vogelbescherming Nederland)

kievit

Foto: N. Sloth
www.biopix.nl

Zeeschildpadden het meest bedreigd
De zeeschildpad komt het ergst in
de verdringing door de klimaatverandering. Ook de tijger, de orangoetan en het koraal hebben veel last
van de temperatuurstijging. Volgens het Wereld Natuur Fonds kan
de zeeschildpad zich niet goed meer
voortplanten als het warmer wordt.
De warme bodem waarin de eieren
liggen, heeft een sekseveranderende
invloed op de baby's, waardoor onvoldoende mannetjes worden geboren. Ook verdwijnen de legstranden
door de stijging van de zeespiegel.
De tijger kampt vooral met verzilting van de grond in de delta van de
Ganges in India en Bangladesh.
Daardoor sterft vegetatie en verdwijnen de prooidieren. De tijger
zoekt daarom in de dorpen naar
voedsel. De bewoners zijn daar niet
van gediend en maken jacht op de
tijgers. De orang-oetan vindt door
de extremere regenperiode minder
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vruchten. Koraal sterft af bij de
kleinste temperatuurstijging.
(Bron: Het Wereld Natuur Fonds)
Vogel fluit met staart
Hoe zingt een vogel een liedje? Biologen van de Amerikaanse Universiteit van Berkeley ontdekten dat
een kolibrie behalve zijn snavel ook
zijn staartveren gebruikt als instrument. Het mannetje van de Anna’s
kolibrie maakt duikvluchten met
een snelheid van ruim 80 kilometer
per uur. Aan het eind van zijn spectaculaire duik produceert hij een
fluitsignaal
Hiermee imponeert hij vrouwtjes en
verjaagt indringers. Met een hoge
snelheidscamera legden de biologen
de duikvlucht vast en analyseerden
de beelden. Aan het eind van zijn
vlucht spreidt de Anna’s vogel zijn
staartveren 60 milliseconden uit.
Dit valt precies samen met het fluitsignaal. Om zeker te weten dat de
staart fluit in de wind, ontdeden de
onderzoekers een aantal mannetjes
van de fluitveren. De vogels bleken
nu gruisloos te vliegen. De onderzoekers benadrukken dat de kolibrie
prima vliegt zonder deze veren en
dat ze binnen 5 weken weer aangroeien.
(Bron: Quest)
'Geef grutto toekomst in kleiner
gebied'.
De enige manier op om lange termijn een gezonde populatie grutto's
in Nederland te krijgen, is door te
investeren in een select aantal gebieden.
Daar moet laat gemaaid worden, de
waterstand moet op peil zijn en
roofdieren moeten geen kans krijgen. Daarvoor pleit Hans Schekkerman van het NIOO, Nederlands
instituut voor ecologie, dinsdag aan
de vooravond van een congres over
de toekomst van de grutto woensdag. "We investeren nu overal een
beetje waardoor we de strijd uiteindelijk niet gaan winnen", stelt hij.

grutto

Foto: N. Sloth
www.biopix.nl

Met een breder pakket maatregelen
in een kleiner aantal gebieden heeft
de grutto op lange termijn bestaansrecht, verwacht hij. "Hoewel ik niet
uitsluit dat het aantal grutto's in totaal zal afnemen. Maar dan blijft het
daarna stabiel en kunnen de vogels
zichzelf bedruipen."
(Bron: nu.nl)

Kevers stammen uit dinotijdperk
De meeste hedendaagse keversoorten kropen en vlogen al rond toen
de dinosaurussen over de aarde
heersten.
Tot nu toe werd aangenomen dat de
huidige kevergeslachten er kwamen
samen met de bloeiende planten in
het krijt, dat zo’n 140 miljoen jaar
geleden begon. Maar nieuw onderzoek toont aan dat de grote meerderheid teruggaat tot het Jura, de
periode vóór het krijt, van 145 tot
200 miljoen jaar geleden. Vijf kleine families gaan zelfs meer dan 250
miljoen jaar terug. Wetenschappers
gebruikten DNA van 1.880 keversoorten en fossielen om een evolutionaire stamboom op te stellen. Terwijl de dinosaurussen uitstierven,
bleven de kevers leven, mogelijk
dankzij hun grote diversiteit en
adaptatievermogen. Vandaag de
dag leven op aarde 350.000 keversoorten, goed voor een kwart van
het gekende leven op onze planeet.
Bron: Alfired Vogler, Imperial
College Londen.
Voor u samengesteld door
Johan Schaerlaeckens

COLOFON
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