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2009: Dramatisch uilenjaar

I

n Nederland en het Mark en Leij gebied zakte de uilenstand dit jaar
drastisch in. Ir. Jochem Sloothaak, coördinator soortenbescherming
van Brabants Landschap, kwam enkele weken geleden met een verklaring
waarom het de uilen in 2009 zo slecht gaat.
Vooral muizen op het menu
In zijn memo schrijft Sloothaak dat het menu van bijvoorbeeld kerkuilen voor
96% uit muizen bestaat. Van die 96% bestaat 48% uit woelmuizen (veldmuis,
noordse woelmuis en aardmuis), 30% uit spitsmuizen en 18% uit echte muizen. Het zal duidelijk zijn dat hun voorkomen bepalend is voor het succes
van onze nachtelijke jager. Bij het steenuiltje ligt dit wat gecompliceerder. De
steenuil verandert zijn voedselpatroon gedurende het seizoen. In de broedfase
bestaat 61% van de aangevoerde biomassa uit muizen en 36% uit larven, rupsen, meikevers en regenwormen. Als de steenuilen jongen hebben, verandert
de samenstelling van het voedsel en bestaat slechts 19% uit muizen en maar
liefst 78% uit larven, rupsen, meikevers en regenwormen.
Cyclus
Veel muizensoorten hebben een driejarige cyclus. Een cyclus houdt in dat
een soort duidelijke ‘topjaren’ heeft. Na een topjaar kan een ineenstorting van
de populatie plaatsvinden. Dan volgen één of twee opbouwjaren, waarna
opnieuw een topjaar optreedt. We zijn geneigd te denken dat zo’n cyclus
bepaald wordt door het voedselaanbod. Recent onderzoek heeft echter
(Vervolg op pagina 3)
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uitgewezen dat deze voor de hand
liggende veronderstelling niet juist
is. Weinig kieskeurige vegetariërs
als veldmuizen weten al snel voldoende voedsel te vinden om in
leven te blijven.
Oorzaken van populatieschommelingen
Bij de populatieschommelingen van
bepaalde muizensoorten is eerder
sprake van, wat je in menselijke termen zou omschrijven als, 'psychische' factoren. Naarmate de
dichtheden stijgen, treedt toenemende onderlinge agressie op. De
dieren zijn gestrest, waardoor de
vruchtbaarheid van de vrouwtjes
sterk afneemt. Bovendien is bij hoge populatiedichtheden de verzorging van de jongen slecht, waardoor een hoge sterfte optreedt onder
de nog niet geslachtsrijpe dieren.
Verder wordt bij een opbouwende
muizenstand het voedselaanbod
voor predatoren beter. Deze raken
vroeg in het seizoen in goede conditie, wat veel nakomelingen oplevert. Die vangen, eenmaal volwas-
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sen, veel muizen weg. De groei van
de muizenstand zal daardoor steeds
meer geremd worden.
De winter van 2008-2009 werd
door het KNMI bestempeld als de
koud en droog (de koudste van de
afgelopen twaalf jaar). Naast de
genoemde cyclus is deze strenge
winter ook een belangrijke oorzaak
van de slechte muizenstand. Koude,
droge winters hebben een nadelig
effect op de muizenstand, omdat de
wintersterfte onder muizen dan
hoog is. Zonder een isolerend
sneeuwlaagje, dringt de kou dieper
door in de grond waardoor veel
muizen simpelweg bevriezen. Zij
die niet doodvriezen brengen de
winter door in diepliggende holen,
waarin bij strenge vorst geruime
tijd achtereen wordt geslapen. Aangezien kerkuilen slechts vijf tot acht
dagen zonder voedsel kunnen (ze
kunnen nauwelijks vetreserves aanleggen) kan het tijdelijk ‘verdwijnen’ van prooidieren fataal zijn.
Broedresultaten kerkuil
De broedresultaten van de kerkuil
in de afgelopen jaren tonen aan dat

1991, 1997, 2003 en 2006 slechte
jaren waren met veel minder geregistreerde broedgevallen dan in het
jaren daarvóór. Ook 2009 kan volgens de huidige meldingen gerekend worden tot de slechte jaren.
Het Mark en Leij-gebied
Ook in het Mark en Leij gebied
kwamen de kerkuilen nauwelijks
tot broeden. Wim Cornelissen
(gebied rond Chaam en Ulicoten)
had dit jaar slechts 6 broedgevallen
tegen 15 vorig jaar. Het aantal jonge kerkuilen is nog niet bekend.
Ook Will Woestenberg constateert
dat het dramatisch is gesteld met de
kerkuilen in Alphen. Er waren dit
jaar slechts twee broedgevallen, die
bovendien kleine nesten hadden.
Op de meeste vaste plaatsen zaten
dit jaar helemaal geen uilen. Ook
wees niets erop dat zij recentelijk in
de kasten geweest zijn. Wat de
steenuilen betreft vindt Will de toestand minder dramatisch. Het aantal
uitgevlogen jongen ligt wel wat
lager dan in andere jaren. Dit sluit
goed aan op de bevindingen van Ir.
Sloothaak.
Conclusie
De belangrijkste conclusie die we
uit al deze gegevens kunnen trekken is dat de dip in de uilenstand
waarschijnlijk van tijdelijke aard
zal zijn.
Zelf heb ik kunnen constateren dat
ook in Scandinavië sneeuw-, lapland-, sperwer- en ruigpootuilen
nauwelijks tot broeden kwamen.
Hier was sprake van een dip in de
lemmingenstand. Behalve de zich
steeds herhalende cycli hadden de
lemmingen ook veel last van een
(tot dusver onbekende) besmettelijke virusziekte.

Johan Schaerlaeckens

kerkuil

Foto: Paul Cools / www.pbase.com/paulcools666

Bron: Het Brabants Landschap, Ir.
J. Sloothaak: “Slechte muizenstand
2009”
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Werkzaamheden in West-Brabant:
in voorbereiding of gedaan

V

oor het werk in de natuur en
de ontwikkeling hiervan is
vergaderen
een
noodzakelijk
kwaad. Zonder afstemming van
plannen geen samenwerking, vergunningen of financiën. Deze samenwerking levert in ieder geval
op dat Natuurmonumenten heeft
meegeholpen met de Boomfeestdag, werken in uitvoering (zie hierboven)
voorspoedig
verlopen,
maatregelen uit plannen verder
worden ontwikkeld en uiteindelijk
in uitvoering komen (onder andere
IGA Waterschap en de kavelruilen
Kerzelsche Beek en Chaamse
Beek), contracten voor beheer met
lokale ondernemers worden afgesloten, het reservaat langs de Kerkdreef groter en mooier wordt en
nog veel meer.

bloemrijk grasland in landgoederenzone langs de Bredaseweg

Nieuwe natuur
In de afgelopen maanden heeft Natuurmonumenten via de landinrichting Baarle-Nassau vele hectaren
nieuwe natuur overgedragen gekre-

maatschappelijke stage bij uitkijk in ‘t Broek

gen. In deze fase wordt de basisinrichting gerealiseerd (plagwerk,
raster ten behoeve van begrazing en
plantwerk) met een doorloop in
2010. Ook Waterschap Brabantse

Delta speelt hierbij een belangrijke
rol. Voor veel stukken zijn einddoelen en beheer al duidelijk. In dit
overgangsjaar worden de nieuwe
stukken in samenwerking met lokale ondernemers bijgehouden. Als
alle inrichtingsmaatregelen zijn afgrond kan deze nieuwe natuur zich
langzaam gaan ontwikkelen. In de
komende jaren wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling
van deze gebieden. Waarnemingen
van bijzondere of kenmerkende
planten- en diersoorten geven het
beste aan hoe het met deze nieuwe
natuur gaat. Mooie waarnemingen
zullen we u dan ook niet onthouden.
Hulp bij natuurbeheer
Zonder de medewerking van veel
mensen en instanties is het beheren
van de natuur niet mogelijk. Natuurmonumenten hoopt in de komende jaren nog veel te realiseren
en de inbreng van deze partijen is
daarbij zeer belangrijk. Als de huidige samenwerking en het vertrou-
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Vogelwerkgroep
Mark & Leij
maakt nieuwe
doorstart

G

verbindingszone Heistraat

wen onderling zo blijven wordt het
buitengebied van Alphen-Chaam
steeds mooier en beter beleefbaar.
Een voorbeeld. In april hebben leerlingen van het OLV lyceum in Breda hard gewerkt langs de Chaamsche Beek en in Het Broek. Opschot
van struikjes en bomen op een afgeplagd weiland zijn verwijderd en bij
de uitkijkhut in Het Broek hebben
de leerlingen met wilgentakken
(van de knotwilgen) schermen gemaakt. Ook een keer met uw bedrijf, school of instantie aan de slag
in de natuur? Neem contact op met
eenheid West-Brabant, telefoon
0165-523580.
Natuurmonumenten heeft uw steun
hard nodig bij al dit werk, ook bij u
in de buurt. Kijk op www.natuurmonumenten.nl voor informatie
over de natuur en mogelijkheden
om de natuur in te gaan (routes en
excursies). U kunt Natuurmonumenten steunen door lid te worden
en/of mee te helpen.
Rustige natuur rondom de Heistraat
Staatsbosbeheer, particulieren en
Natuurmonumenten beheren mooie
stukken natuur langs de Heistraat
(Strijbeekse Heide). Deze (groten-

deels) onverharde zandbaan is een
belangrijke route voor ruiters, fietsers en wandelaars. Helaas wordt
deze baan ook veel gebruikt
(misbruikt) door gemotoriseerd verkeer. De gemeente Alphen-Chaam
heeft hiervoor recent een zeer positief besluit genomen. Behoudens
bestemmingsverkeer is onder andere voor de Heistraat besloten om
gemotoriseerd verkeer te weren
middels een verkeersbesluit. Zo
wordt de natuur hier nog rustiger en
kunt u als niet-gemotoriseerde bezoeker in alle stilte genieten van de
natuur. De borden worden na de
zomer geplaatst.
Gratis natuurblad voor de jeugd
Speciaal voor de jeugd is er WILDzoekers. Een club met activiteiten
in de natuur, meedoen met landelijke jeugdacties (vogeltellingen, natuurdag, quiz enzovoort) en veel
contact met leeftijdgenoten via een
eigen website. Vraag een gratis
proefnummer van het maandblad
aan op www.wildzoekers.nl (en ook
voor leuke natuurgames!).
Natuurmonumenten West-Brabant
Tekst en foto’s:
Frans van Zijderveld

oed nieuws: de vogelwerkgroep van onze natuurvereniging Mark & Leij gaat een doorstart maken. De bedoeling is, dat
we iedere laatste zondag van de
maand gaan wandelen vanaf 9.30
tot 12.00 uur, met start en aankomst bij de Bijenhal in Alphen,
aan het einde van de Zandstraat.
Zie hiervoor ook de Mark & Leij
agenda.
Eventuele fietsers kunnen hun fiets
stallen op het af te sluiten terrein
van de bijenhal. We bezoeken elke
maand een ander werkgebied van
Mark & Leij om vogels te leren
herkennen, te determineren en te
inventariseren, maar ook om gewoon te kijken en te luisteren. Je
uitrusting bestaat uit een verrekijker, notitieboekje en niet te opvallende kleding. Voor een veldgids
wordt gezorgd en bij slecht weer is
er cursus in de bijenhal.
Belangstellende jeugd is natuurlijk
van harte welkom, want een goede
vogelaar begint op jonge leeftijd.
Voor deze wandelingen hoef je je
niet aan te melden en ook nietleden zijn zeer welkom. We proberen ons zoveel mogelijk aan de bovengenoemde tijden te houden dus
kom op tijd. We wensen de toekomstige deelnemers alvast veel
vogelplezier.
De eerste wandeling is zondag
27 september 2009.
Cees Damen.
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DAAS

D

e bewondering voor haar bijzondere ogen is ineens over
als we pal na het bezoek onze bulten krabben.
In eerste instantie zijn we aangenaam verrast door het bezoek van
een daas. Vooral de driehoekige
goudoogdazen zijn bont en attractief gekleurde diertjes met een regenboog aan kleuren in hun metaalachtig glanzende ogen. Maar ook de
langwerpige, grijze regendaas heeft
zulke wonderlijk gekleurde ogen.
De verrassing gaat doorgaans snel
over in verbijstering wanneer het
vrouwtje de ware bedoeling van
haar bezoek kenbaar maakt. Net als
bij muggen zijn het namelijk de
vrouwtjes die op bloed uit zijn om
bouwstoffen te vergaren voor
vruchtbare eigen eitjes. Daartoe
maken zij een forse steekwond,
brengen vervolgens met speeksel
een anti-bloedstollingsmiddel in en
likken vervolgens het bloed op.
Grof geweld vergeleken met de
werkwijze van de muggen, die voor
dezelfde onderneming hun snuit als
rietje nemen. Een steek van een

daas

Foto: Dick Klees / www.studiowolverine.com

daas is dan ook veel pijnlijker en
laat een duidelijker gaatje in de
huid achter.

Dazen komen altijd in de omgeving
van water voor. Vooral bij warm,
drukkend weer kunnen ze daar hinderlijk om hun slachtoffer cirkelen.
Blijven zitten waar je zit is dan beter dan hard wegrennen. Ze reageren namelijk heftig op beweging.
Dat heeft vooral met de bouw van
de ogen te maken,
die een groot gedeelte van de kop
beslaan. Bij het
mannetje kunnen
ze elkaar zelfs aan
de rugzijde raken.
Deze ogen bestaan
uit een groot aantal
afzonderlijke,
naast elkaar gelegen,
minieme
oogjes met elk een
eigen lensje. De
daas beziet de wereld als het ware
door een bos samengebonden kleine kokertjes. En
close up facetogen
Foto: Gertjan Vlaanderen / www.gertjan.jalbum.net
het is niet moeilijk

voor te stellen dat een bewegend
voorwerp snel opvalt met zulke mozaïekachtige kijkers, die zijn opgebouwd uit wel dertigduizend facetten, zoals we de afzonderlijke oogjes noemen.
Meestal worden dazen in één adem

Meestal worden dazen
in één adem met
horzels genoemd.
Maar die zijn nog
"gemener".
met horzels genoemd. Maar die zijn
nog "gemener". Ze zuigen geen
bloed voor hun nakomelingen, maar
stallen hun kroost ongenood bij een
gastheer, in de vorm van onderhuids gelegde eitjes. De larven die
daaruit komen, zwerven gedurende
hun groei wel tien maanden of langer door hun gastheer.
Wees dus maar bedacht op de
spreekwoordelijke horzel in de pels.
Daar kun je pas echt "daas" van
worden.
Dick J. C. Klees
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Mag het een zuinig lampje minder zijn?

I

n de strijd tegen de klimaatopwarming, het dreigende energietekort en de economische crisis
worden spaarlampen, elektrische
auto’s, windmolens, zonnepanelen,
groene gadgets en hogesnelheidstreinen ingezet. Door het ontwerpen van zuiniger technologie zouden we geld, energie en CO2 kunnen besparen.
Het te verwachten succes van deze
aanpak is echter twijfelachtig. Ecotechnologie is duur en dus op de
korte termijn niet voor iedereen
weggelegd. Pas op de langere termijn wordt er geld bespaard. Een
ledlamp mag dan over dertig jaar
bekeken energie en geld besparen,
je legt er nu wel een flinke cent
voor op tafel. Een treinreis duurt
niet alleen vier keer langer dan een
vliegtuigtrip, ze is ook vier keer
duurder.
Daarbij kost de fabricatie van ecotechnologie ook energie en grondstoffen. Zo bleek al dat er in de stad
zo weinig wind is dat een kleine
windmolen op je dak of in de tuin
tijdens zijn levensduur minder energie oplevert dan de energie om de
machine zelf te maken. Het resul-

taat is meer energieverbruik, niet
minder.
Ingebouwde zonnepaneeltjes
Gadgets die zelf energie opwekken
via een ingebouwd zonnepaneeltje
worden enthousiast onthaald, maar
een zonnecel op een snel verouderend apparaat zoals een mobiele
telefoon zal nooit de energie terugwinnen die de productie ervan
vroeg. Tien jaar lang dezelfde telefoon gebruiken richt aanzienlijk
minder schade aan dan elke drie
jaar een nieuw ecotech mobieltje
aanschaffen.
Een andere misvatting is dat energiezuinige technologie per definitie
energiebesparing als gevolg heeft.
Dat kan wel eens gebeuren, maar
meestal is dat niet zo. Computers,
televisies en automotoren zijn de
afgelopen decennia veel efficiënter
geworden. Toch neemt het energieverbruik van die machines nog altijd toe, door de nog steeds groeiende behoefte aan capaciteit, vernuft
en snelheid.
Energiezuinige motoren resulteerden niet in zuiniger auto’s, maar
vooral in zwaardere en snellere au-

to’s. De efficiënte lcd-technologie
bracht geen zuiniger televisies,
maar grotere beeldschermen. Gekleurde ledlampen worden als decoratie met tienduizenden tegelijk op
de gevels van wolkenkrabbers gekleefd; die vervangen geen gloeilampen, maar introduceren verlichting waar voorheen geen verlichting
was.
Minder technologie
We kunnen veel meer bereiken zonder de nieuwste technologie. Het
verlagen van de grootte, het gewicht en de snelheid van auto’s zou
een veel groter effect op het energieverbruik hebben dan efficiëntere
motoren, betere aerodynamica en
energierecuperatiesystemen - een
auto heeft acht keer meer motorvermogen nodig om twee keer zo snel
te rijden. Combineer zo’n lowtechmaatregel met ecotechnologie en je
winst wordt nog groter. Doe het met
ecotechnologie alleen en er verandert niets.
Het gemiddelde Nederlandse huishouden heeft volgens de beste
schattingen 29 gloeilampen in huis.
Uiteraard kan het energieverbruik
naar beneden door die te vervangen
door spaarlampen, maar het aantal
gloeilampen halveren tot vijftien
levert natuurlijk hetzelfde resultaat
op. Iemand die elke avond een boek
leest bij één gloeilamp verbruikt
veel minder energie dan iemand die
29 spaarlampen heeft ingeschroefd,
op twee zuinige laptops tegelijk

8

Mark & Leij Nieuwsbrief

Het
fotoarchief
van
Mark & Leij

I

n de vorige nieuwsbrief hebben
we al bekend gemaakt dat er op
de website van Mark & Leij een
fotoarchief geplaatst zou worden.
Vanaf heden kunt u het archief
ook daadwerkelijk bezoeken.

werkt en naar een met zonneenergie opgeladen muziekspeler
luistert. Een verbod op gloeilampen
is dus geen garantie voor energiebesparing. Een maximum aantal
gloeilampen per huishouden instellen is even onzinnig – wat we nodig
hebben is een hoge belasting op
fossiele brandstoffen, grondstoffen
en kernenergie. Dan zou alles vanzelf gaan.
Krachtinspanning
Het Energie Centrum Nederland
berekende een goed jaar geleden
dat er 10.000 gigawattuur elektriciteit per jaar kan worden bespaard
als alle supermarkten in Europa
simpelweg deuren op hun koel- en
vrieskasten zouden schroeven.
Tienduizend gigawattuur staat gelijk aan het continu doen branden
van 19 miljard gloeilampen van 60
watt. Daar kan geen ecotech tegenop. Niemand haalt het in zijn hoofd
om thuis de koelkast of diepvries
een hele dag open te zetten, maar in
supermarkten is het de normaalste
zaak van de wereld.
Duizenden kleine apparaten die op
batterijen of op elektriciteit werken,
zouden ook kunnen worden aangedreven met een kleine krachtinspanning. Voor de jongsten onder ons:
een fietslicht werd niet altijd gevoed met batterijen, maar via een

dynamo. Hebben we die automatische blikopener echt nodig? Kunnen we de raampjes van onze auto
echt niet manueel opendraaien? We
automatiseren zelfs de kleinste fysieke handelingen, terwijl we ondertussen roepen dat het energieverbruik omlaag moet.
Als we afstand nemen van het high
tech-fetisjisme kan de ontwikkeling
van de technologie eindelijk de
juiste kant op gaan: naar extreem
zuinige en lichtere apparaten en
machines die lang meegaan, makkelijk te herstellen zijn, en met zo
weinig mogelijk energie en grondstoffen geproduceerd kunnen worden. Minder spullen, maar wel betere spullen.
Kris De Decker
www.lowtechmagazine.be

Lowtech Magazine brengt nieuws
en duiding over wetenschap en
technologie. Maar dan niet gezien
door de roze bril die de doorsnee
redactie op de neus heeft staan. Het
magazine stelt zich vragen bij het
blind geloof in vooruitgang en
hoogtechnologische oplossingen.
Meer technologie kan een goede
keuze zijn, maar dat is het niet altijd.

De leden van de fotowerkgroep zijn
al een tijdje druk bezig met het digitaliseren van de fotoalbums van
Mark & Leij. De albums worden
bladzijde voor bladzijde in het fotoarchief geplaatst. Het zal even duren voordat alle foto’s verwerkt
zijn. In dit archief zitten uitsluitend
foto’s die gemaakt zijn tijdens activiteiten van Mark & Leij, zoals ledenavonden, quizzen, wandelingen,
excursies etc.
Om redenen van privacybescherming van de Mark & Leij-leden is
er voor gekozen om het fotoarchief
alléén toegankelijk te maken voor
eigen leden.
Bent u geïnteresseerd en wilt u de
foto’s bekijken, stuur dan een email naar fa@markenleij.nl met uw
naam, postcode en huisnummer en
wij sturen u een uitnodiging om de
Picasa site te bezoeken.
Tot 24 augustus jl. zijn de volgende
foto’s geplaatst: Fotoalbum 1998,
waarin de foto’s van het 300e lid,
quiz, lezing salamanders en kikkers,
lezing Zuid Afrika, wandeling ’t
Broek, werkdagen maanden januari,
februari en maart, fietstocht Regte
Heide, fietstocht 1998, ALV en
daarnaast ook de foto’s van de quiz
2009, het 10- jarig bestaan van
M&L en de excursie Brabantse Delta op 22-08-2009.
Wim Dumont
Coördinator fotowerkgroep M&L
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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 op
lokale ontwikkelingen, andere aanen 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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Terugblik: Met Mark & Leij
even terug in de tijd

O

p zondag 28 juni, gingen we
met Mark en Leij al vroeg op
pad voor de jaarlijkse fietstocht.
Het vertrekpunt was bij de Chaamse wijngaard ,,Dassemus’’ waar
we verwelkomd werden met koffie
en toen iedereen was voorzien van
ŉ knapzak met versnaperingen
voor onderweg, vertrokken we.
De tocht voerde ons richting Alphen en daarna Riel, met tussenin
een stopplaats, waar we aan lange
schragen konden genieten van koffie of frisdrank en natuurlijk ook
van elkaar.
Complimenten voor de organisatie, perfect gezorgd voor
drie groepen van elk ongeveer twintig personen, die de
hele dag niets tekort kwamen.
Na een fijne rit op rustige
paden, waar onze voorrijder
ook aan meehielp door het
rustige tempo wat hij aanhield, kwamen we aan bij
Heemerf “de Schutsboom”
in Goirle, en daar belandden
we inderdaad met Mark en
Leij even terug in de tijd.
In een Brabantse langdeel-

schuur, aangekleed
met de voor ons
allen nog zo vertrouwde gebruiksvoorwerpen, kregen
we de lunch aangeboden. Er was ook
een museum bij met
o.a. een archeologische verzameling,
curiosa en schoolattributen die bij ons
nostalgische gevoelens opriepen.
In de kruidentuin
kregen we veel nut-

tige en interessante tips te
horen, we weten nu hoe
lavendelolie
en St.Jansolie
zelf te maken
is. Maar we
zullen zeker
nog ŉ keertje
terug
gaan,
want de enthousiaste
vrijwilligers
daar in Goirle
hadden
ons
nog heel wat

te vertellen en te laten
zien.
We gingen weer op pad
voor de terugweg, richting Nieuwkerk, BaarleNassau. Via Alphen, een
koffiestop en de Chaamse
bossen bereikten we halverwege de middag ons
eindpunt, de sedert 2005
in Chaam gevestigde
wijngaard “Dassemus”.
Daar lieten we ons de
lekkere wijn goed smaken en afspraken om volgend jaar weer zeker mee
te gaan werden daaruit
voortvloeiend vlotjes gemaakt.
Maar het was dan ook ŉ fijne dag;
de weergoden waren ons goed gezind en er waren geen ongelukjes
gebeurd of stalen rossen bezweken.
Dus, mede dank zij de sponsoren:
bakkerij Nagelkerke, tuincentrum ’t
Houtgoor, autobedrijf Havermans/
Donkers, slijterij Piet van Sundert,
timmerbedrijf Govers, Super de
Boer Laurijssen, Hubo, pannenkoekenhuis de Steengroeve, en niet te
vergeten de organisatoren…. een
geslaagde fietstocht!
Marianne van Bezouw
Foto’s: Martha Wildhagen
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Proef de sfeer….
Fietstocht Mark & Leij
2009
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Beestjes

Z

oals de gemiddelde Mark &
Leij -Nieuwsbrieflezer inmiddels vast al weet, woon ik in een
verschrikkelijk leuk en gezellig
bosje midden tussen de weilanden
van Chaam-Zuid en UlicotenNoord. Op dat minidriehoekje,
want die vorm heeft mijn gebiedje
ongeveer, tussen de velden vol
grassen wordt regelmatig een fijn
vuurtje gestookt, klinkt bijna dagelijks goeie muziek en ook dat heerlijk ploppende geluid van een wijnfles die ontkurkt wordt is er vaak,
zeg maar heel vaak, te horen
(hoewel die pakken met een kraantje aan de voorkant ook best handig zijn, merk ik de laatste tijd). En
wat verder nog een leuke bijkomstigheid is: op mijn kleine landgoed stikt het van de natuur.
Allereerst staan er een hoop bomen.
Van beuken en eiken tot van die
lange dunne hoge met helemaal
bovenin de top zo’n bosje warrige
naalden. Mastbomen noemen wij
die en in de zomer schieten ze vaak
onverwacht keihard hun dennenappels naar beneden. Daar moet je
nog goed voor oppassen, want die
dingen kunnen behoorlijk aankomen als je net bedacht had je hangmat lekker in schaduw tussen twee
van die rechte stammen te monteren. Ben je er eindelijk na zes zogenaamde zeemansknopen in geslaagd zo’n ding hangende te houden, inclusief het gewicht van een
volwassen vrouw, wijnglas plus fles, boekje, i-pod en gitaar, lijkt
het verdorie wel of je getorpedeerd
wordt door Knabbel en Babbel...
au! Maar ook verder heeft zo’n bosje qua natuur nog heel wat in de
aanbieding. Zo zijn staan er onder
die vele bomen minstens even zovele struiken, plantjes en, in het
voorjaar en de zomer, bloemen.
Bovendien ruikt het er heerlijk, als
ik niet te lang hoef te choken met

mijn auto, naar brem, seringen of
kamperfoelie (naar gelang het seizoen).
Maar bovenal zijn er beestjes.
Er zijn echt ontiegelijk veel beestjes
in mijn bosje. Werkelijk ongelofelijk veel. Immens veel. Zo zijn er
kriebelbeestjes, vliegbeestjes, harige beestjes, kruipbeestjes, lieveheersbeestjes, prik- en/of steekbeestjes, webbeestjes, groene beestjes, amfibeestjes, spuugbeestjes
(met dank aan Jan Wolkers), middelgrote beestjes, irritante beestjes,
in-een-hondenvacht-leef-beestjes,
feestbeestjes, errebeestjes (waar dan
ook weer beestjes op kunnen zitten,
wat toch altijd jammer is) en er zijn
vast nog heel veel meer beestjes
waar ik de naam niet van weet.
Ik hou wel van beestjes. Ik hou van
vogels en vlinders, van hommels en
mijn honden - om maar een kleine
greep uit het hele beestenarsenaal te
doen. Maar ik hou niet altijd van
beestjes en ook niet van alle beestjes. Zo vind ik het bijvoorbeeld
minder gezellig als er kleine friemelende beestjes in mijn eten zitten
of achtpotigen in mijn bed. Iets
glibberig kruipends in de douche
kan ik ook niet echt waarderen en
die zoemende massa laatst in de
schuur kwam wel erg dreigend
over.
Ik ging op mijn gehoor af en vond
een perkamentachtige bol vol gonzende wespen. Het nest was werkelijk prachtig: een kunstig in elkaar
gestoken staaltje vakwerk van een
hard werkend wespenvolk voor hun
eigenste Koningin. Hoe lang zouden ze er mee bezig geweest zijn?
Hoeveel groter had het nog kunnen
worden... als ik het paleis niet voortijdig had laten verwoesten? Want,
helaas voor deze wespenkolonie in

mijn schuur, nadat een goede bekende van mij tijdens het schoffelen
van de tuin eens zo’n achtentwintig
keer onder haar rokje is gestoken,
heb ik een gloeiende hekel aan alles
wat zoemt, geel-zwart gestreept is
en een te smalle taille heeft. Nou
draag ik nooit rokjes, maar ik hoefde niet veel fantasie te hebben om
mij de gevolgen van zo’n aanval
onder de gordel levendig voor te
stellen. Het wespennest moest dus
weg. En gauw ook. Wat te doen?
Na her en der geïnformeerd te hebben, kwam ik erachter dat ik een
we s pe nne s tve rwijde rs pe c ia lis t
moest bellen. Die bestaan blijkbaar.
Hij kwam nog diezelfde avond - ik
zat net met een vriendin aan de spinazielasagne. Er werden grote
handschoenen aangetrokken en een
soort van schermmasker voorgedaan. Het leek een beetje op zo’n
ding wat je over je eten kan zetten.
Ik heb er zelf eentje in het groen
zodat ik de appels en perziken eronder lekker kan laten rotten zonder
dat mijn hele huis vol zit met van
die hele kleine minivliegjes - ook al
zo’n beestje waar ik een hekel aan
heb. De wespennestverwijderspecialist vroeg aan mij een plastic zak.
Ik gaf hem er één van de Hubo, die
van de C1000 vind ik namelijk altijd handig om te gebruiken in een
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afvalemmer. Vervolgens was het in
een mum van tijd gebeurd. De wespennestverwijderspecialist deed
heel snel de plastic Hubozak om het
wespenpaleis, trok het van de wand
af, knoopte de zak dicht en verzocht
mij toen vriendelijk om met beide
voeten op het geheel te stampen
zodat de inhoud goed verpulverd
werd.
En daar had ik dan toch een beetje
moeite mee. Ik ben zelf momenteel
wat aan mijn huis aan het klussen
en ik stelde mij zo voor dat in ene
je hele bouw- zo niet levenswerk
verwoest wordt. Bovendien ging ik
ervan uit dat de meeste wespen
thuis waren op het moment van de
grote catastrofe. Wat natuurlijk ook
de bedoeling was, ik wilde immers
van hen af, maar toch. Om dan
meteen respectloos op zo’n heel
volk in een Hubozak te gaan trappen is ook zoiets. De wespennestverwijderspecialist vertrok meteen,
wilde niet eens een kopje koffie
want moest snel weer naar een volgend adres om ook daar weer zijn
wespennestverwijderspecialisme
toe te passen. Ik ging terug naar
mijn visite en nam een hapje van de
spinazielasagne die niet eens koud
had kunnen worden, zo rap was het
allemaal gebeurd. Maar toch
smaakte het opeens wat minder allemaal. En de wijn erbij viel ook al
niet zo goed meer merkte ik. Was ik
van die wespen af, had ik opeens
een schuldgevoel.
Rotbeestjes.

Karin Sommen
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Oproep van Boomkikker
het bestuur:
terug van
“geef ons uw
een tijdje
e-mailadres” weggeweest!

H

et komt regelmatig voor dat
het bestuur vanuit de gemeente of andere externe instanties wordt benaderd met vragen
over onderwerpen waarbij op korte
termijn uw mening of informatie
gewenst is. Tot op heden is dat
maar beperkt mogelijk. Het bestuur ziet dat in de toekomst graag
anders.
In sommige gevallen kan dat natuurlijk tijdens de jaarvergadering,
maar dat is niet altijd mogelijk.
Om sneller met u te kunnen communiceren over belangrijke onderwerpen is het zeer handig als we
kunnen beschikken over uw e-mailadres.
Het e-mailadres zal uitsluitend
t.b.v. verenigingszaken worden gebruikt en niet aan derden worden
verstrekt.

@
Het bestuur vraagt u daarom om,
voor zover u een e-mailadres hebt,
dit door te geven aan de ledenadministratie. Stuur daarvoor een e-mail
naar - ledenadmin@markenleij.nl -.
Vermeld hierin uw naam, postcode
met huisnummer en e-mailadres.
Om zeker te zijn dat de adressenlijst ‘up to date’ blijft willen wij u
verzoeken om eventuele wijzigingen eveneens door te geven aan
bovenstaand adres.

Wim Dumont

H

et ongetwijfeld belangrijkste
natuurnieuws uit onze
streek van de afgelopen periode is
de uitzetting van de boomkikker in
het gebied “het Merkske”. Honderden jaren lang was deze kikker
een veel voorkomende soort in
Brabant.
Vanaf 1960 ging het aantal zo hard
achteruit dat ze eind vorige eeuw
bijna waren uitgestorven. Gelukkig
hebben Natuurmonumenten , Brabants Landschap en Staatsbosbeheer de handen ineen geslagen om
de komende 5 jaren te proberen op
diverse plaatsen dit gifgroen kikkertje me t zijn zuignappe nvingertjes te herintroduceren. Enkele van onze leden hebben bij de
diverse na-controles in het gebied
al kunnen ervaren dat een boomkikker op een bramenblad nagenoeg
onzichtbaar wordt. Gelukkig bleken
de exemplaren die ze wel konden
vinden al behoorlijk gegroeid en in
goede conditie. Laten we hopen dat
de soort, na een tijdje weg te zijn
geweest, zich hier weer thuis gaat
voelen. Misschien kunnen we dan
nog eens “de grote Mark&Leij
boomkikkerconcertavond” organiseren. Wie daar niet op wil wachten
kan eens kijken op de site
www.ravon.nl en vervolgens klikken op soorten, amfibieën en dan
boomkikker. Door middel van een
video, geluid , mooie foto’s en een
uitgebreide beschrijving kun je
weer kennis maken met een oude
bekende.
Joost van den Ouweland
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Waarnemingen in de streek

D

e stroom met e-mails die mij
bereikte in de zogenaamde
“stille” zomermaanden blijft nog
steeds onverminderd groot. De rubriek “Uit de mailbox” bevat dan
ook slechts een deel van het werkelijk aantal berichten dat werd verstuurd. Ook onze zuiderburen sturen met grote regelmaat 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
Op de 19e juli werden op de Bleeke
Heide niet minder dan 33 patrijzen
gezien, een aantal dat volgens mijn
redelijk betrouwbare gegevens de
laatste 40 jaren niet meer werd
waargenomen. Zwarte wouwen
werden gezien op de Castelreesche
Heide en boven Chaam dorp. Na
een kleine opleving vorig jaar is het
met de koekoek weer bergafwaarts
gegaan en is het aantal waarnemingen gedaald. De meeste waarnemingen van de koekoek kwamen uit
’t Merkske, de Regte Heide, Wortel
Kolonie en ’t Broek.
Met de wielewaal is het bijzonder
slecht gesteld en de meeste waarnemingen werden wederom in ’t
Merkske gedaan, hoewel er toch
nog enkele meldingen waren vanuit
de Regte Heide, ’t Broek en de
Goudberg. Met de zomertortel gaat

oranje luzernevlinder

Foto: Johannes van Donge / www.diginature.nl

het al jaren minder goed en deze
duif wordt bijna alleen nog vanuit ’t
Merkske, de Regte Heide en Wortel
Kolonie gemeld, hoewel bij Henk
& Silvia Laarhoven dit jaar in

patrijs

Chaam twee koppels in de tuin
broedden. De fluiter is praktisch
verdwenen in onze streek en alleen
op 17 mei werd een exemplaar in
de staatsbossen gezien.

Foto: Paul Cools / www.pbase.com/paulcools666

Mark & Leij Nieuwsbrief

15

Veldleeuweriken worden in kleine
aantallen gemeld vanuit de Bleeke
Heide, Castelreesche Heide en de
Regte Heide.
De geelgors wordt regelmatig gezien op de Castelreesche Heide en
landgoed Gorp en Roovert, maar de
grootste aantallen worden nog altijd
gezien langs de Boerenbaan en de
Herderweg.
In tegenstelling tot vorig jaar werden er dit jaar weer behoorlijk wat
vlinders gezien. De invasie van distelvlinders zal geen enkele natuurliefhebber zijn ontgaan. Ook landkaartjes zijn in grote aantallen gezien, echter kleine vos en argusvlinder werden dit jaar nauwelijks gezien.
Bleeke Heide
De maaiveldverlaging langs de
Strijbeekse Beek en de aanleg van
de meanders van de Strijbeekse
Beek zelf, die in het voorjaar werden uitgevoerd, beginnen nu al
vruchten af te werpen. De kleine
plevier heeft hiervan al direct geprofiteerd en enkele koppels hebben
daar deze zomer al gebroed.
Het broedseizoen voor grutto en
kievit was iets beter dit jaar dan het
zeer teleurstellende 2008.
Jonge kieviten zijn echter niet veel
waargenomen en hooguit drie koppels grutto’s werden geteld, echter
niet in het reservaat maar tegen de
Strijbeekse Beek aan, richting Ulicotenseweg.
Een of twee koppels tureluurs hebben dit jaar eveneens in het reservaat gebroed. Bergeenden, kuifeenden, een paartje krakeenden en natuurlijk de onvermijdelijke nijlganzen en grote Canadese ganzen
slaagden erin jongen groot te brengen.
De doortrek van steltlopers was dit
jaar wellicht wat minder spectaculair dan in de beginjaren van deze
eeuw, maar we waren natuurlijk
wel heel erg verwend in die tijd.
Er werden deze zomer vierentwintig soorten steltlopers gezien, waaronder de temmincks strandloper en

kwartel

Foto: Marc Gottenbos / www.birdimage.nl

de drieteenstrandloper.
Op 25 juli werd een juveniele
slechtvalk gezien, wellicht afkomstig van de “West Point” uit Tilburg, waar de slechtvalk broedt.
Op de zuidelijke Bleeke Heide waren de kwartels weer present en
lieten zich vaak horen, evenals de
grote aantallen patrijzen die in juli

porseleinhoen

werden gezien. Tijdig ingrijpen van
SBB op verzoek van Johan Schaerlaeckens voorkwam dat alle graanvelden werden afgemaaid. Evenwijdig aan de beek bleef er nu een
strook van tien meter graan over de
gehele lengte staan. Loodrecht hierop bleven drie stroken (op evenredige afstand) van tien meter breed

Foto: Lutske de Jong / www.natuurfotografie-lutske-dejong.com
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richting zandpad staan. Afgesproken is nu dat dit model vanaf volgend jaar structureel in het contract
wordt opgenomen.
Regte Heide
De Regte Heide blijft een bolwerk
van de nachtzwaluw en op 16 mei
werden hier maar liefst vijftien
exemplaren waargenomen. Tijdens
de bezoeken in de avonduren werden ook altijd bosuilen gehoord.
Koekoek, boompieper, bosrietzanger, veldleeuwerik en roodborsttapuit werden bij vrijwel elk bezoek
gezien en van de spechten werden
de groene, grote bonte en zwarte
specht regelmatig waargenomen.
Ook de sprinkhaanzanger werd enkele malen gehoord.
Castelreesche Heide
De Castelreesche Heide ontwikkelt
zich in snel tempo tot een natuurgebied van jewelste.
Steltlopers werden in behoorlijke
aantallen gezien, evenals vele zangvogels zoals grote lijster, veldleeuwerik, roodborsttapuit, graspieper,
boompieper en geelgors. In mei
verbleven gedurende een dag of
tien een tweetal kleine zilverreigers
langs de plassen.
Eind mei werd een tweetal damherten gesignaleerd in het gebied, maar
ik vermoed dat dit dieren zijn die
ontsnapt zijn uit een hertenkamp. In
Nederland komt het damhert voor
op de Veluwe, in de duinen en op
kinderboerderijen en hertenkampen.
Er ontsnappen wel eens een of
meerdere damherten, zodat er verspreid over Nederland meerdere

damherten

Foto: Erik Rijnen

groepjes voorkomen, in vrijwel elke
provincie.
Broek
Dit jaar zijn natuurontwikkelingsplannen uitgevoerd in het Broek,
waarbij op grote schaal maaiveldverlaging is toegepast en waarbij
o.a. poelen zijn gegraven. Het zal
waarschijnlijk nog enkele jaren duren voordat het gebied volledig tot
ontwikkeling zal zijn gekomen,
maar de vooruitzichten zijn veelbelovend. Broedvogels van ’t Broek
waren dit jaar o.a. steenuil, koekoek, bosrietzanger, spotvogel,
kleine karekiet en roodborsttapuit.
Triest is de constatering dat de
nachtegaal dit jaar voor het eerst
sinds 1996 niet is gezien of gehoord.
Aan de biotoop kan het in elk geval
niet liggen, want het wordt hier elk
jaar mooier en geschikter.
Reeën worden dit jaar regelmatig
waargenomen in het reservaat.

roodborsttapuit

Foto: Marianne Dumont

Landgoederen Hondsdonk en
Valkenberg
De meest opvallende waarneming
was de zwarte ooivaar die boven de
Hondsdonk werd gezien. Wielewaal, zomertortel en fluiter zijn
definitief verdwenen van de landgoederen en de matkop wordt nog
maar zeer sporadisch gehoord. Gekraagde roodstaart, boomklever,
boomkruiper en bonte en grauwe
vliegenvanger werden regelmatig
gezien, evenals de kleine bonte
specht. Ook werd deze zomer een
vuurgoudhaan gezien. De wespendief werd in de zomermaanden enkele malen gezien en is dus nog
steeds broedvogel in zéér kleine
aantallen op de landgoederen.
BIJZONDERE
WAARNEMINGEN

ree

Foto: Marianne Dumont

Strijbeekse Heide
In de omgeving van het Rondven
werden dit jaar wederom enkele
nachtzwaluwen gezien, evenals in
het naburige net over de grens gelegen Elsakker. De aantallen boomvalken waren niet zo groot als het
vorige jaar. Sporadisch werd een
jagende havik boven de bossen gezien. Boompieper, boomleeuwerik
en roodborsttapuit werden bij vrijwel elk bezoek in behoorlijke aantallen gezien. Op het moment van
schrijven staat het Langven droog
en zijn de aantallen watervogels
hier dus tot nul gereduceerd.

Kwartel (foto pag. 15)
Deze zomer werden op vele plaatsen kwartels waargenomen. Op 15
juli werden op de zuidelijke velden
van de Bleeke Heide acht exemplaren geteld. Henk Laarhoven heeft
zelfs kwartels in zijn eigen tuin gehoord. De kwartel is een echte trekvogel die broedt in het grootste deel
van Europa en in Azië. Hij verbergt
zich bij voorkeur in graan-, hooi-,
klaver-, en onkruidvelden of weilanden.
De kwartel is een kleine, schuwe en
gedrongen vogel die voornamelijk
op de grond leeft. De vogel komt
voor rond akkers en weiden, waarbij voldoende beschutting zoals
houtwallen aanwezig is. Bij gevaar
vliegt de vogel niet op, maar zoekt
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dekking in het hoge gras of onder
het struikgewas. Het heeft dan ook
enkele jaren geduurd eer ik de
kwartel in de kijker had.
De kwartel maakt zijn aanwezigheid meestal kenbaar door de karakteristieke roep van het mannetje
dat klinkt als “kwik me dit”, of zoals de Engelsen zeggen “wet my
lips”. De populatie kwartels in Nederland is de laatste decennia sterk
achteruit gegaan, vooral door het
verdwijnen van het gevarieerde cultuurlandschap.
Patrijs (foto pag. 14)
Op 21 juli werden 33 patrijzen gezien op de Bleeke Heide, een aantal
nog niet eerder gezien in onze
streek. In mijn digitale archief vind
ik nog een waarneming van drieëntwintig exemplaren op de Gilze
Heide op 24 december 1983. Ongetwijfeld hebben de graanakkers aan
de zuidkant van de Bleeke Heide er
voor gezorgd dat de vogels daar
veel voedsel vonden.
De patrijs is een standvogel die in
het overgrote deel van Europa voorkomt. Patrijzen komen vooral in
kleinschalige open terreinen voor,
zoals weilanden, akkers en braakliggende terreinen met houtwallen
of heggen. Ze broeden op het gras,
heide, in moerassen, duinen en lage
heuvels. De roep van de patrijs is
een duidelijk herkenbaar kir-ik, dat
vooral 's avonds en 's nachts te horen is. Vooral door de intensivering
van de landbouw en het verdwijnen
van houtwallen is het aantal patrijzen in Nederland sterk afgenomen.
De patrijs staat op de Rode Lijst
van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland. De patrijs
heeft de status 'kwetsbaar'. Het aantal patrijzen in Nederland is sterk
afgenomen. Op dit moment zijn er
nog maar 10.000 broedparen.
Porseleinhoen (foto pag. 15)
In juli werden drie porseleinhoenders waargenomen in het reservaat
de Liereman in Oud-Turnhout.
Het porseleinhoen is een zeer zeld-
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zame gast in onze streek en de enige twee waarnemingen die ik kan
vinden in mijn archief dateren van
april en mei 2006 van de Regte
Heide.
Het porseleinhoen lijkt enigszins op
de waterral, maar heeft een kortere
snavel. Het is een schuwe moerasvogel, die voorkomt in natte uiterwaarden, in randen van rietmoerassen en op ondergelopen grasland
waar minder dan vijftien cm water
staat. Slechts bij hoge uitzondering
krijgt men een glimp van deze
schuwe ralachtige te zien; meestal
wordt de vogel door de dichte moerasvegetatie aan het oog onttrokken.
Het is dan ook de roep van de vogel
die zijn aanwezigheid meestal verraadt: een fluitend 'huit' (als acht in
't Frans), ook wel omschreven als
een zweepslag.
Door het verdwijnen van veel vochtige gebieden met voldoende ondiep water is de populatie porseleinhoenders in Nederland sterk achteruit gegaan. Door meer natuurlijk
beheer van uiterwaarden wordt gehoopt op een herstel van de soort.
Zwarte Ooievaar
Op 28 juni werd een zwarte ooievaar gezien vliegend boven land-

zwarte ooievaar

goed de Hondsdonk.
De zwarte ooievaar is een vrij zeldzame verschijning in ons werkgebied en ik vind slechts negentien
waarnemingen in mijn digitale archief (start 1970). De eerste waarnemingen dateren van mei 1981 en
april 1984 nabij respectievelijk de
Klokkenberg en de Strijbeeksche
Heide.
In de Belgische Ardennen is de
zwarte ooievaar sinds enige tijd een
broedvogel. Nederland ligt aan de
noordwestelijke rand van het natuurlijk verspreidingsgebied en
heeft in het verleden zwarte ooievaars gehad. Door het verlies van
ooibossen langs de rivieren is daar
echter een eind aan gekomen. Momenteel is de zwarte ooievaar geen
broedvogel meer in Nederland,
maar in het rivierengebied is hij wel
een schaarse, maar regelmatige
gast, die bovendien steeds vaker
wordt aangetroffen. Omdat de
zwarte ooievaar met name in Polen,
bijvoorbeeld in de nationale parken
van de Biebrza en Bialowieza in
aantal toeneemt, is er een kans dat
deze soort in Nederland als broedvogel zal terugkeren. De zwarte
ooievaar is in tegenstelling tot de
(Vervolg op pagina 20)

Foto: Alexander Koenders / www.alexanderkoenders.nl
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Oranje luzernevlinder (foto pag.
14)
Eind juli en begin augustus zijn
enkele oranje luzernevlinders gezien in ons werkgebied.
In den lande wordt deze vlinder
vanaf begin juli al veel gezien. De
oranje luzernevlinder kan in mooie
zomers in vrijwel heel Europa als
trekvlinder opdagen. De soort is
vooral te vinden op plekken met
veel bloeiende nectarplanten. Ze
zitten dan vaak op klaver- of luzernevelden of bij andere bloemrijke
vegetaties. De oranje luzernevlinder
is een dagvlinder uit de familie Pieridae, witjes. De vliegtijd is van
maart tot en met november.

distelvlinder
(Vervolg van pagina 17)

gewone ooievaar een schuwe vogel,
die zich behalve tijdens de trek,
zelden buiten het bos of het moeras
laat zien. De zwarte ooievaar onderscheidt zich duidelijk van de gewone ooievaar door het grotendeels
zwarte verenkleed. Ook kleppert de
zwarte ooivaar maar zelden met de
snavel. Het broedgebied bevindt
zich voornamelijk in de uitgestrekte
bos- en moerasgebieden van met
name Oost-Europa.
Bont dikkopje
In mei werden divers bonte dikkopjes gezien in het Merkske, Castelre
en vooral op de Regte Heide. Het
dikkopje dankt zijn naam uiteraard
aan de dikke kop. Het bont dikkopje komt in grote delen van Europa
voor, waaronder in Nederland, waar
hij echter wel bedreigd is, respectievelijk kwetsbaar. De vlinder leeft in
bossen en vochtige graslanden, die
grenzen aan bosranden. Mannetjes
zitten op een geschikte tak en houden hun territorium in de gaten.
Distelvlinder
Dit voorjaar zijn in onze streek (en
in de rest van Nederland) grote aantallen distelvlinders gezien. Distelvlinders zijn grote vlinders en met

Foto: Wim Dumont
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hun oranje-zwarte tekening erg opvallend. De distelvlinder lijkt op de
parelmoervlinders maar onderscheid zich door de zwarte punten
met witte vlekjes op de vleugel.
Vogeltrek is een bekend fenomeen,
maar dat er ook trekvlinders zijn is
veel minder bekend. Een invasie
distelvlinders valt vaak samen met
het binnenkomen van Sahara-zand
in ons land.
De distelvlinder trekt vanuit het
Middellandse Zeegebied tot landen
ten zuiden van de Sahara noordwaarts. Zit het mee en gaat het ze letterlijk - voor de wind, dan kunnen duizenden distelvlinders hier
arriveren.
Ze zoeken een partner en planten
zich voort. Vervolgens sterven ze,
maar in augustus komt de nieuwe
generatie weer uit de pop. Per jaar
kunnen de aantallen waargenomen
vlinders in Nederland dus enorm
fluctueren. De vlinders die we in
Europa zien, zijn in het algemeen
afkomstig uit Centraal-Afrika, waar
de soort overwintert, en in veel
mindere mate in Noord-Afrika en
Zuid-Europa.
In het najaar vindt remigratie plaats,
al is niet duidelijk in hoeverre die
vanuit Nederland en België succesvol is

Erik Rijnen op 18 mei:
Vanavond kwam een zwarte wouw
over Castelreesche Hei gevlogen.
De twee kleine zilverreigers nog
altijd aanwezig. Op Middenven
twee tureluurs en vijf kleine plevieren (waarvan in ieder geval een
jong). Verder o.a. koppel patrijzen,
twee zangposten veldleeuwerik, een
zangpost graspieper, zwarte specht
en geelgors.
Huub Don en Theo Bakker op 19
mei:
Huub: Enorme trek van 1000-en
distelvlinders vandaag over Zuid
Limburg.
Theo: Ik had ze vandaag ook in het
Merkske. Maar ook diverse bonte
dikkopjes!!

koninginnepage Foto: Silvia Laarhoven
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Twan Mols op 21 mei:
Vandaag bij Riel langs de Leij de
eerste koninginnepage gezien.
Elly Cornelissen op 24 mei:
Gistermiddag 23 mei in onze achtertuin een koninginnepage.
Silvia Laarhoven op 25 mei:
Vanmorgen op de Bleeke Heide een
paartje zomertalingen. Al weken
had ik daar geen zomertalingen
meer gezien. Verder nog o.a. twee
kluten en zeventien kuifeenden.
In onze tuin nog steeds zomertortel,
een paartje bonte vliegenvangers bij
een nestkast en matkoppen.
Erik Rijnen op 30 mei:
Castelreesche Hei ontwikkelt zich
rap tot een natuurgebied van jewelste. Vanochtend signaleerde ik al
dit duo, ongetwijfeld een voorbode
van de grote zoogdieren die zich
tegenwoordig van grenzen niets
meer schijnen aan te trekken
en vanuit alle windrichtingen op de
Lage Landen aankoersen. Een welkome meevaller voor SBB lijkt me,
want deze ontwikkeling moet op
termijn aardig wat maaibeurten besparen. Op Middenven vijf kleine
plevieren: vier adulten (waarvan er
een maar één poot heeft). Bij Westven zag ik drie kleine plevieren opvliegen. Verder was het erg stil.
Sies Mermans op 30 mei:
Vandaag, met dit prachtige zonnige
pinksterweekend drie prachtige distelvlinders in mijn tuin. Verder
heeft een sperwer een van mijn sierduiven te grazen gehad. Als dank
liet hij wat staartveren achter.
Stijn Leestmans op 31 mei:
Allé, toch nog kleine plevieren na
donderavond. Toen wou er zo meer
eventjes een luchtballon van de Nederlandse luchtmacht zich eventjes
neerzetten naast het Middenven!
Heb zo hard geroepen dat ze moesten ophoepelen dat ze uiteindelijk
toch door gevlogen zijn maar ik
denk in de Kolonie zich hebben

bonte vliegenvanger

neergezet... Ah ja, er zit nog een
bosrietzanger te zingen tussen de
parking en Westven en de eerste
leuke plantensoorten komen te
voorschijn langs de vennen. Kleine
zonnedauw, dophei, kruipganzerik,
blauwe zegge?, enz...
Johan Schaerlaeckens op 31 mei:
Vandaag (met de fietsgroep) roepende kwartel op de Bleeke Heide.
Alarmerende kleine plevieren op
zandvlakte Bleeke Heide tegenover
Leuris' Boske. Roepende wielewaal
in 't Broek (bij populieren, ingang
pad zitkuil). Op maandag ook roepende kwartel in 't Broek en nog
een op de Bleeke Heide (andere
plaats dan vandaag).
Huub Don op 5 juni:
Vanavond aan de Bleeke Hei, o.a.:
groep van 66 grutto's, drie kluten,
vijf tureluurs, een oeverloper, acht
geoorde futen, vr. krakeend met zes
pullen, man zomertaling, paartje
bergeenden met acht kuikens, vertien bergeenden, paar grauwe ganzen met zes grote jongen, een gekleurringde vrouw wulp van onderstaand project (rechtertibia: oranje
vlag en alu-ring, linkertibia mintgroen en zwart), de groenpoten zijn
vertrokken. Verder langs pad acht
kneus, alarmerende roodborstta-

Foto: Silvia Laarhoven

puit, div. gele kwikken, grasmussen, uitgevlogen fitis en een groot
dikkopje.
Sies Mermans op 10 juni:
Tijdens mijn dagelijkse wandeling
door de bossen van ons mooie
Chaam kwam er afgelopen zaterdag
6 juni, ik was er rond 8 uur, plots
een bunzing op mijn pad. Mijn
hond stond in eerste instantie
stokstijf zoals een goede jachthond
betaamd om na enkele seconden er
als een pijl achteraan te gaan.
Even heb ik getwijfeld, maar na
opgezocht te hebben wat ik in eerste instantie zag wegschieten,
kwam ik tot deze slot conclusie.
Donker bruin, laag bij de grond, iets
groter dan een kat en een witte punt
aan zijn vosachtige staart. Misschien zijn er al meer mensen die
dit waar hebben genomen.
Maaike Hendriks op 17 juni:
Hallo Jan, deze waarneming (dorp
2009-06-15 om 15.30 is door Maaike Hendriks, Schootakkerstraat 14
genomen. Weet jij wat voor vogel
dit is? Zou jij mij daarover op mijn
mobiel kunnen bellen: 0622651379
Mijn hartelijke dank, groetjes Maaike.
Antwoorden:
Joost van den Ouweland: albino
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ca zes bunzings stak vlak voor me
als een 'treintje' de Hoogstratense
baan over. Ik trok de remmen van
mijn fiets aan, omdat een achterblijver de oversteek niet durfde te maken en in de berm aarzelde. Een
paar keer maakte het beestje aanstalten om toch over te steken,
maar bedacht zich - waarschijnlijk
omdat ik daar stond. Ik hoorde hem
kekkeren en intussen passeerden tot
mijn afgrijzen auto's vanuit beide
richtingen. Opeens kwam moeder
bunzing terug de weg over, akelig
dicht voor een aankomende auto, dook de berm in en sleepte de
achterblijver alsnog naar de overzijde.
Prachtig om te
zien.
Maar minder spannend mag de volgende keer ook.

albino huismus/groenling

Foto: Maaike Hendriks

mus. Hij vliegt daar al een half jaar
rond.
Pierre Adriaensen: Hoi Jan. Ik zal
een voorzet geven. Volgens mij is
het een albino huismus,
Frank Degenaar: Albino groenling

de gaten kreeg stoof hij het bos in.
Even verderop liepen ook twee reeën. Langs de Herderweg zingen ook
nog altijd volop geelgorzen, enkele
veldleeuweriken en er zitten meerdere koppels roodborsttapuiten

Will Woestenberg op 17 juni:
Gisterenochtend zag ik op de Herderweg in Gilze een vos door een
bietenveld struinen. Toen hij mij in

Erik Rijnen op 20 juni:
Vanochtend een hele mooie, maar
ook bloedstollende waarneming bij
Baarlebrug: een gezinnetje van cir-

bunzing

Foto: Dick Klees / www.studiowolverine.com

Jan Vermeulen op 22 juni:
Vanavond een fietstocht achterlangs
de Bleeke Heide gemaakt. Waarnemingen: aalscholver, boomvalk,
eenentwintig grutto's aan de plas,
twee koppels alarmerend buiten het
reservaat (broedvogels denk ik),
drie tureluurs (zeker een koppel
broedend, mogelijk twee), 100en
kieviten, acht wulpen, drie scholeksters, acht witgatjes, elf kleine plevieren (zeker broedende ex., een
plevier gezien die vleugellamheid
voorwendde toen een kraai in de
buurt kwam), zes toendrarietganzen, twee roepende kwartels (een
ook aan de Oude Bredasebaan aan
de Chaamse kant!), drie roodborsttapuiten, spotvogel, vier gele kwikstaarten, enkele kneus, twee putters,
drie grasmussen, veldleeuwerik,
twee graspiepers, enkele zwartkoppen, drie tjiftjafs, 100-en spreeuwen, enkele holeduiven.
Met jongen: meerkoeten, bergeenden, kuifeend, grauwe ganzen, nijlganzen, canadese ganzen.
Verder een viertal hazen.
Corné en Karin Mulders op 23
juni:
Op hemelvaartsdag 21 mei 2009 in
de buurt van Castelreesche Heide
twee
jonge
vosjes.
Zondag
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1e Pinksterdag 31 mei 2009 aan de
Slingerdreef aan de rand van het
grasveld bij "De Dikke Eik" een
gekraagde roodstaart die een nestje
had in een dode boom.
Op dinsdagochtend 2 juni bij het
water aan de Waranda in Gilze:
putter, kleine karekiet, grasmus,
spotvogel en natuurlijk heel veel
oeverzwaluwen, die dankbaar gebruik maken van de oeverzwaluwwand.
Maandagavond 22 juni 2009 rond
21.30 uur aan de Herderweg bij het
uitgebloeide koolzaadveld gezien:
roodborsttapuitjes, groenling, kneu
en zelfs een blauwborst. Een vogel
die je hier absoluut niet verwacht,
omdat de blauwborst van natte rietvelden houdt.
Frank Degenaar op 24 juni:
Dag Jan, vanavond zag ik boven
Chaam mijn tweede zwarte wouw
ooit in Nederland!
Frank Degenaar 26 juni:
Vanavond had ik minimaal twee en
waarschijnlijk drie nachtzwaluwen
in de staatsbossen: zowel visuele
als zangwaarnemingen.
Frank Degenaar op 2 juli:
Gisteren, 1 juli, zag en hoorde ik
boven Chaam de eerste zeven regenwulpen die terugkeerden uit het
noorden. Winterjassen uit de kast,
kachelhout gereedleggen: de winter
komt eraan.

kneu

Foto Richard Diepstraten / www.pbase.com/richard2051

een aantal mooie en leuke waarnemingen gedaan.
Op verschillende plaatsen waren
bos- en of weidebeekjuffers present.
Ook overal heel erg veel libellen,
vooral platbuiken maar ook een
grote keizerlibel bij 't Broek en di-

verse niet nader gedetermineerde
soorten. Bij 't Broek verder veel
vlinders, waaronder ook grote koolwitjes en twee wegvliegende witgatjes. Op het enkele jaren geleden
al afgegraven perceel liepen twee
reeën te grazen. Op nog enkele

Will Woestenberg op 2 juli:
Vanmorgen hoorde ik mijn eerste
kwartel van dit jaar. Hij zat al vroeg
deze morgen te roepen langs de
Gilzeweg ter hoogte van het gasstation. Niet zoals je zou verwachten
in een graanveld maar enkele tientallen meters verderop in een maïsveld.
Will Woestenberg op 3 juli:
Vandaag de gehele dag met de
landinrichtingscommissie het veld
in geweest om de uitgevoerde projecten te bekijken. Daarbij heb ik

eikenpage + eitjes (inzet)

Foto’s: Erik Rijnen
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een alarmerende grutto.

doodshoofdvlinder

Foto: Luciën Noens / www.people.zeelandnet.nl/lnoens

plaatsen in het landinrichtingsgebied liepen reeën te grazen op
klaarlichte dag. In het afgegraven
perceel op de hoek van de Heistraat
en de Hooge weg lag een dode reebok.
Enkele honderden meters daarvoor,
bij het nieuw gegraven en nu praktisch droogstaande ven kwam een
wespendief overvliegen en nabij
Leuris boske op de Bleeke Heide
vloog een slechtvalk over. Op het
gemeentelijk perceel langs de
Groote of Rode beek troffen we een
mannetje en vrouwtje doodshoofdvlinder aan in het lange gras. Ook
hier veel andere vlinders waaronder
gehakkelde aurelia, groot koolwitje
distelvlinders en Atalanta.
Correctie op 5 juli: De twee nachtvlinders die wij afgelopen vrijdag
zagen in het gemeenteperceel aan
de Staartenweg in Chaam zijn geen
doodshoofdvlinders maar de meer
algemene Ligusterpijlstaart
(Sphinx ligustri).
De foto die ik bij de waarneming
had gevoegd leverde een reactie op
dat het om de Ligusterpijlstaart zou
gaan wat later door Frans Vermeer
van M&L is bevestigd. Ik heb de
waarneming inmiddels aangepast

op waarnemingen.nl met de foto
van Marcel als bewijs.
Jan Vermeulen op 6 juli:
Gisterenochtend in alle vroegte een
wandeling op landgoed het Valkenberg gemaakt.
Gezien o.a. wespendief, sperwer,
grauwe vliegenvanger, twee boomklevers, boomkruiper, zwartkoppen
volop zingend en zwarte en grote
bonte specht (zwarte specht foto
pag. 26).
Toen ik gisterenavond bij Meer op
weg naar Charleroi de autosnelweg
opdraaide zat er een koppel patrijzen met acht jongen op de toerit
naar de snelweg. Ik ben moeten
stoppen en ik heb het gelukkige
gezin de weilanden ingejaagd.

Erik Rijnen op 16 juli:
Vanavond veel eikenpages (foto
pag. 23) in de jonge eikjes op Castelreesche Hei. Ik telde er langs een
zestal bomen zo 5, 3, 4, 1, 8 en 7.
Baltsend, rustend en eierenleggend.
Paar foto's kunnen maken en bijgevoegd. Verder redelijk wat distelvlinders (allemaal verse), bonteoranje en bruine zandoogjes. Aan
vogels: twee regenwulpen, een
wulp, een witgat, een kleine plevier,
drie scholekster en 150 kieviten.
Alles overigens de lucht in bij het
passeren van een ultra-wing (en
alsof dat niet genoeg was even later
ook nog een clubje motorcrossers).
De vogels zelf worden stiller. Nog
wel een zingende veldleeuwerik en
idem geelgors.
Johan Schaerlaeckens op 18 juli:
Ondanks het matige weer toch een
rondje gewandeld rond de Bleeke
Heide. Van de zuidelijke Bleeke
Heide vloog een jonge bruine kiek
op. Onze grondige (gedrags)analyse
leidde tot de conclusie dat de vogel
een broedplaats aan het zoeken is in
het toekomstige rietveld. Verder
o.a. alarmerende tureluur steeds op
weipaal voor ons, bonte strandlopers (waarvan een in zomerkleed),
kemphanen in overgangskleed, kleine plevier met uitgevlogen jongen,
bosruiters, grutto's, kneutjes en een
drietal veldleeuweriken. Er riep
(waarschijnlijk door het slechte
weer) slechts één kwartel.

Will Woestenberg op 13 juli:
Afgelopen nacht stak er in Gilze
een vos over op de oprit van de A58
richting Breda.
Johan Schaerlaeckens op 15 juli:
Tussen het poetsen door mocht ik
even weg: acht roepende kwartels
in de graanvelden van de zuidelijke
Bleeke Heide: Twee maal drie
(tegelijk) roepende ex. Nog altijd

bosruiter

Marc van Herck op 21 juli:
Gisteren op de Brakelaar twee witwangsterns en drie gele kwikken en
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op de Liereman drie porseleinhoenen, waterral, wespendief, boomvalk, bosruiter en enkele witgatjes.
Harry van Vugt op 23 juli:
Antwoord op mijn mail: Harry: 33
patrijzen gisteren op de Bleeke Heide, dat is wel erg veel.
Geen tikfout op waarneming.nl?
Inderdaad erg veel patrijzen maar
het is echt waar een groep van vijftien en een groep van achttien stuks.
Dubbeltellen was ook uitgesloten
de eerste groep vloog naar links
even later de tweede groep die naar
rechts wegvloog. De graanakkers
aan de zuidkant zijn nu gedeeltelijk
geoogst daar hebben ze nu veel
voedsel maar weinig dekking meer.
De graanakkers zijn een succes, er
zitten ook zes roepende kwartels
voor deze zal het maaien wel te
vroeg zijn geweest. Om de plas op
de Bleeke hei goed te bekijken ga ik
altijd op de plaats staan waar een
bank heeft gestaan. Van daar uit
heb ik ook al enkele keren een
kwartel horen roepen. Minder goed
bericht: door het beekdal de Maaien
werd over de gehele lengte door
drie personen gecrost. Goed afzetten met prikkeldraad kan dit mogelijk tegengaan. Over dit nieuwe terrein heb ik een stukje geschreven
voor in 't Hupke.
Johan Schaerlaeckens op 25 juli
2009:
Toch even doorgeven: De laatste
week kijk ik met de stomme verbazing naar de grote aantallen vlinders
die op mijn twee butlea's afkomen:
distelvlinders (soms zeven à acht

gehakkelde aurelia

witgatje

Foto: Petra Wezelman /www.pbase.com/peetje252

tegelijk), atalanta's (vijf à zes tegelijk), twee soorten witjes, twee gehakkelde aurelia's, enkele dagpauwogen, gisteren heel de middag een
verse? koninginnepage. ook gamma
-uiltjes en kolibrievlinders. Verder
vliegen er bonte zandoogjes en
boomblauwtjes rond. En dit in een
klein tuintje in de bebouwde kom.
Met tientallen huiszwaluwen en
gierzwaluwen boven de tuin is
het echt genieten.

had ik al enkele dagen niet meer
gezien.

Henk Laarhoven op 25 juli:
Vanmorgen op de Bleeke Heide
tussen de buitjes door o.a.: een juveniele lepelaar (met nog een bleke
snavel), een juveniele slechtvalk
(bruine rug met lichte veerrandjes,
kop nog niet mooi zwart maar wat
bruinig met lichte plek op de achterzijde) en toen hij over de vogels
op de plas vloog bleef alles zitten
alsof ze hem nog niet serieus namen!
Nogal wat oeverzwaluwen, vijf watersnippen, drie kemphanen, een
witgatje en een zwemmende haas!!

Frank Degenaar op 11 augustus:
Ha Jan, ook gisterenavond weer een
boomvalk boven het plein van de
hemelse vreugde in Chaam.

Jan Vermeulen op 3 augustus:
Vanavond vlogen er veertien huiszwaluwen boven mijn huis en nog
een gierzwaluw. De gierzwaluwen

Frank Degenaar op 5 augustus:
Jan, dit jaar was zoals vrijwel ieder
jaar de hoofdmacht van de gierzwaluwen vertokken op 26 juli. Enkele
ex nog op 27 juli aanwezig, daarna
alles weg.
Ik had op 4 augustus nog een gierzwaluwwaarneming, misschien komen er nog wel een paar.

Als Erik Rijnen op 11 augustus in
’t Merkske even twijfelt tussen een
juveniele grauwe of blauwe kiekendief neemt hij, voor de zekerheid,
razendsnel enkele foto’s. Als hij die

grauwe kiekendief
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Foto: Jan van der Greef / http://www.birdenergies.nl

rondstuurt, krijgt hij van de ervaren
vogelrot Huub Don het volgende
advies: “Een tip: eerst kijken en
determineren... en dan pas fotograferen. Anders is het van beide
niks!” Vervolgens pleit Huub voor
een grauwe kiek.
Erik reageert gevat: “Nou niks; ik
kan hem altijd nog als onzekere
steppekiekendief invoeren. Dat vrolijkt het waarnemingenregister van
de regio ook aardig op. Misschien
zelfs dat het waarnemerscollectief
van de Westbrabantse Vogelwerk-

groep en Mark en Leij dan uit hun
zomerreces wakker schieten. Verder heb ik me buitengewoon kranig
geweerd, maar ik ben op lage en
achterbakse wijze door een zeer
geslepen kiekendief (vrijwel zeker
een steppe) in de maling genomen.
Eerst heeft het ellendige dier in een
hinderlaag zitten wachten. Er moet
voorbereidend werk zijn geweest:
er passeren op dat pad dikwijls leden van de Westbrabantse
Vogelwerkgroep en Mark en Leij.
Op het moment dat er een vogelaar

op zijn netvliezen verscheen (ik
dus), dook het beest volkomen onverwacht als een Razende Roeland
uit zijn dekking op. Ik liet me echter
niet in de luren leggen en pareerde met een onnavolgbare kijkerbeweging. Daar had de vogel niet
van terug en koos onmiddellijk het
hazenpad - niet eens open en bloot,
maar laf achter een rij boompjes. Het meest verrassende in het
hele verhaal vind ik nog dat ik toen
de tegenwoordigheid van geest had
om de dader te fotograferen. Dat
zouden niet veel vogelaars me nadoen, uitgezonderd Rob Bijlsma (en
Huub Don?) misschien. De kiekendief vloog rechtstreeks naar het
oosten, ongetwijfeld naar een of
ander crimineel ex-Sovjetstaatje.
Daar horen die rotzakken ook thuis.
Alles bij elkaar mag ik wel zeggen:
een knap staaltje van koele en efficiënte veldornithologie.
Jan Vermeulen

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 13 augustus
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

grauwe kiekendief ♂

Foto: Jankees Schwiebbe / www.birdphoto.nl
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Van de voorzitter
De kwabaal en 60 andere wezens

H

ier staan we dan met 60
mensen te kijken naar een
grauwe en witte vlakte van zand en
wat veen, zonder dat er veel planten groeien. Het is zaterdag 22 augustus 2009 en we zijn op de fiets
via de Langeweg op weg naar de
Koop Merels dam. De andere plekken die we deze ochtend bezoeken
zijn net zo. Weinig of geen begroeiing, veel zand, soms een restant teelaarde of wat leem. Grote
kale plekken tussen weiland en
maïsland in het midden van de
zomer.
Bij de dam legt Marcel Waijers van
het waterschap Brabantse Delta ons
uit dat de teelaarde verwijderd is,
dat de loop van de beek door dit
gebied zo veranderd is, dat het water straks twee dagen meer nodig
heeft om weg te komen. Het gaat er
om het water langer vast te houden
boven in het Mark systeem (dat is
goed voor Breda). Bij deze dam
wordt ook een vissprong aangelegd
in de Strijbeekse beek, zodat de
vissen het hoogteverschil kunnen
overwinnen (dat is goed voor de
natuur).

Marcel vertelt boeiend. Voor ons
verandert het beeld van wat we
zien: er groeit straks veel riet met
daartussen lage moerasvegetatie,
een beekje dat zich daar een weg
doorheen baant net als de vissen in
het water. Er zwemmen dan weer
grondels en kwabalen. Kikkers en
salamanders zullen er zich thuis
voelen.
Er worden heel veel nieuwe water
natuur plekken gecreëerd in de bovenloop van de Strijbeekse beek.
Landbouwgrond is daar vrij voor
gemaakt. Zoals het Diepven en het
omringende land. Ook daar zien we
een witte vlakte die in de toekomst
veel winst voor de natuur zal opleveren. Duidelijk wordt uitgelegd
hoe dat door het inleveren van agrarische grond mogelijk gemaakt
wordt. Tegen die achtergrond wordt
aan ons Mark&Leijers gevraagd
goed rekening te houden met de
belangen van de aangrenzende boeren.
Via de Ulicotenseweg waar we de
Strijbeekse beek weer kruisen en
waar we opnieuw beekverbeteringswerken zien, gaan we deels de beek
volgend naar het Dennengoorven.
Ook hier een grote witte vlakte.
Weer proberen we ons voor te stellen hoe het er straks uitziet. Waar
we nu staan, midden in het denkbeeldige ven, is straks water met
drijvende en ondergedoken waterplanten en prachtig begroeide oevers.
De excursie deze dag is heel bijzonder, straks is het de gewoonste zaak
dat je dezelfde route kunt volgen en
dat de natuur overal is..... te midden
van de landbouw.
Sjef Langeveld
Foto’s: Sjef Langeveld
Jeanet de Jonge en Cees Damen
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Het schiereiland Dingle

A

ls je voor de zoveelste maal
een pot met pathé de grives in
een winkel in Frankrijk ontwaart
en je spontaan in woede uitbarst,
dan.... of als je de verzengende hitte meer dan zat bent in de zomermaanden in de Zuid-Europese landen en je bijna een zonnesteek
hebt opgelopen, dan... of als je
walgt bij de aanblik van weer een
klefferige bal met knoedel op je
bord als je op vakantie bent in
Duitsland of Oostenrijk dan, …
kortom als je bloeddruk het punt
bereikt dat een TIA niet ver meer
af is, wellicht dat het dan tijd is je
blik naar het westen te richten,
naar het schiereiland Dingle.
Het is moeilijk uit te leggen waarom veel bezoekers jaar na jaar terugkeren naar deze plek. Het heeft
iets te maken met de manier van
leven daar, met een vleugje rust,
kalmte en ontspanning. De ligging
van het schiereiland, aan de meest
westelijke grens van Europa tegen
de onmetelijkheid van de Atlantische Oceaan, geeft het een dramatische achtergrond, waardoor klaarblijkelijk die mensen steeds weer
terug keren. De laatste jaren heb ik
al diverse malen een bezoek gebracht aan het schiereiland Dingle
in gezelschap van vriendin Willemien en Martijn en we gingen dan
natuurlijk op bezoek bij Evert.
Dingle ligt in het zuidwesten van
Ierland in het graafschap Kerry.
Uiteraard moet je er rekening mee
houden dat je van tijd tot tijd een
paraplu nodig hebt daar, Ierland is
natuurlijk niet voor niets zo groen.
Prijsvechter Ryanair vliegt dagelijks vanaf Charleroi in België
rechtstreek naar Shannon in het
westen van Ierland. Sinds kort is er
nu ook een dagelijkse busverbinding vanaf treinstation Breda - Prinsenbeek naar de luchthaven in

Wilhelmien met Fungi

Charleroi. Vanaf Shannon is het
dan nog een drietal uren met de auto naar Dingle.
Het schiereiland
De “National Geographic Traveler”
noemde dit afgelegen schiereiland
ooit “the most beautiful place on
earth” (de allermooiste plek op aarde).
Dit is wellicht wat overdreven,
maar feit blijft dat het een zeer aantrekkelijk gebied is met adembenemend mooie vergezichten. Weelderige groene weiden golven omlaag
van de met heide bedekte bergen
naar de Atlantische kust. De kust
van het Dingle schiereiland is ruig,
met steile rotsen en prachtige gouden stranden.
Het schiereiland wordt aan drie
kanten begrensd door de zee en
haar landschap combineert de ruwheid van de rotsen en kliffen met de
zachte vormen van heuvels en bergen, begrenst door de lagere gebieden langs de kust. De wegen op het
schiereiland leiden over de bergen
en langs de kust tussen de eindeloze

Foto: Jan Vermeulen

stenen muurtjes en heggen die de
kleine weiden omringen. Dankzij de
warme Golfstroom zijn er in deze
streek vele wilde bloemen te vinden, waaronder de vele hagen van
fuchsia’s.
Aan de beschutte Dingle Harbour
met maar een vrij kleine opening
naar zee, ligt de grootste plaats op
het schiereiland, het dorpje Dingle,
waarnaar het schiereiland is vernoemd. Het is een fraai plaatsje met
rond de pittoreske haven schilderachtige huisjes in soms de meest
uitbundige kleuren. Dankzij tal van
restauraties is het vroegere smokkelaarnest goed geconserveerd gebleven. Aan de kade, maar ook langs
de steile straatjes in het dorpje, bevinden zich allerlei kleurrijke winkeltjes, restaurants en pubs, toeristisch weliswaar, maar toch heel gezellig.
In de baai zwemt al ruim een kwart
eeuw (sinds 1983) de zeer bekende
dolfijn Fungi. Deze dolfijn (een
tuimelaar), is dé toeristische trekpleister van Dingle en dagelijks
gaan er heel wat bootjes met toeris-
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ten naar de dolfijn toe. Hij laat zich
altijd wel even zien (en de boot
weet 'm ook altijd wel te vinden)
aan de toeristen, die over de rand
van de boot hangen en Fungi is
nooit te beroerd om vlak bij de boot
een salto te demonstreren. Je hoeft
niet perse met de boot mee om 'm te
zien (je ziet 'm dan wel dichterbij),
want je kunt 'm ook zien springen
als je de prachtige wandeling langs
de baai maakt, van de haven naar de
vuurtoren aan de mond van de baai
(met van daaruit een prachtig uitzicht richting Iveragh). Vanaf deze
plek zagen we niet alleen Fungi
maar ook diverse alken, zeekoeten
en zwarte zeekoeten tijdens ons
laatste bezoek aan Ierland. Tijdens
mijn bezoek in 2004 ontdekte ik in
de omgeving van de haven van
Dingle een uitgeputte grijswangdwerglijster, een dwaalgast uit
Amerika.
Slea Head Drive
Voor de natuurliefhebber is waarschijnlijk de spectaculaire “Slea
Head Drive” de meest aantrekkelijke route. De Slea Head route is een
autorondrit die voert naar het uiterste westen van het schiereiland en
begint en eindigt in Dingle.

Slea Head
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haven van Dingle

Foto: Jan Vermeulen

Langs de route richting de kaap
Slea Head staan tal van Keltische
kruisen, forten en zogenoemde
cloghans, kleine stenen hutten met
het uiterlijk van een bijenkorf. Een
van de mooiere forten is te vinden
bij Dunbeg. Gelegen op een heuveltop met uitzicht op zee om eventuele belagers op tijd in het vizier te
krijgen.
Deze prachtige route met dramati-

Foto: Martijn Boot

sche vergezichten, via Ventry naar
Slea Head, een plaats waar menig
bezoeker even stopt om van het
adembenemende prachtige uitzicht
over de Blasket Islands en de Atlantische Oceaan te genieten. Andere interessante plaatsen onderweg
zijn onder meer Slea Head zelf,
Clogher Head, de Sleeping Giant en
de Three Sisters.
Tal van zeevogels kunnen langs de
route vanaf de steile rotsen worden
gezien zoals kuifaalscholver, jan
van gent, noordse stormvogel, papegaaiduiker, alk, zeekoet en zelfs
zwarte zeekoet. Op de rotsen zelf
zijn onder meer tapuit, oeverpieper
en alpenkraai te zien.
Connor-bergpas
Bijzonder spectaculair is de Connor
Pass. De Connor-bergpas is de
hoogste bergpas van Ierland, maar
is erg smal en steil en leidt van het
noorden van het schiereiland naar
Dingle.
Bussen en vrachtwagens kunnen er
niet over heen omdat de weg op
sommige plaatsen heel nauw is en
met een overhangende rotswand
aan een kant.
Op het hoogste punt heb je een
prachtig uitzicht. Ondanks dat je
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vorm van een bijenkorf, zonder cement tussen de stenen, naar het
voorbeeld van de antieke bijenkorfhuisjes die bij honderden in het land
staan.

Dingle Bay

Foto: Martijn Boot

ongetwijfeld enkele benauwde momenten zult meemaken, vanwege de
toch wel erg smalle weggetjes door
dit ontzettend ruige, rotsachtige en
steile gebied, is de Connor Pass
beslist een aanrader.
Bovenop kun je een wandeling maken naar de top van de berg. Wat
ook absoluut de moeite waard is,
zijn de vele secondaire wegen en
landweggetjes die er zijn. Deze
weggetjes zijn vaak oudere hoofdwegen, die door prachtige landschappen of door de bergen gaan en
bieden vaak schitterende vergezichten. Toegegeven, ze zijn vaak wat
minder goed begaanbaar en/of onderhouden, maar ze zijn zonder
meer de moeite waard. Je komt er
ook nauwelijks toeristen op tegen maar wel weer veel schapen!

len abdijen en kastelen. De grootste
trekpleister vormen de drie meren
van Killarney, omdat het sfeervolle
landschap met de uitgestrekte watervlakten voortdurend een andere
kleur en lichtval heeft.
In het park langs snelstromende
riviertjes kun je waterspreeuwen en
grote gele kwikstaarten vinden.
Verder heb ik daar beflijster en
slechtvalk gezien.
In 2007 heeft men hier maar liefst
15 jonge zeearenden, afkomstig uit
Noorwegen, voor een herintroductieproject uitgezet. Men heeft ze
een tijd lang in kooien gehouden en
in het voorjaar van 2008 los gelaten. Inmiddels zijn ze al op grote
afstand van Killarney waargenomen, maar het trieste nieuws is dat
er al vijf vogels vergiftigd zijn.

Killarney National Park
Niet zo erg ver van het schiereiland
ligt het Killarney National Park. Dit
is een van de mooiste gebieden van
Ierland met een indrukwekkende
woeste natuur. Kenmerkend zijn de
koetsjes met een paard ervoor, die
de passagiers naar de mooie plaatsen brengt, waar men met de auto
niet komen kan. In het Killarney
National Park liggen tal van verval-

Archeologie
Verspreid over het schiereiland bevinden zich talrijke monumenten uit
de prehistorie en de vroegchristelijke tijd; het zijn er zoveel dat Dingle
wel een openluchtmuseum van het
verleden lijkt. De bevolking spreekt
Iers en houdt meer dan elders oude
vormen in stand. Zo bouwt men
bijvoorbeeld de voorraadschuurtjes
voor het veevoer nog steeds in de

Guinness
Tot slot voor de vrij talrijke bierliefhebbers onder de leden van
Mark & Leij het volgende: tijdens
elk bezoek aan Ierland heb ik in de
pub (Dingle heeft er 35) Guinness
geproefd. Guinness is een beroemd
bier van het type stout dat in Ierland
gebrouwd wordt. De kleur van het
bier wordt vaak aangezien voor
zwart (ook door mijn persoontje),
maar in het juiste licht is te zien dat
het bier eigenlijk 'ruby red' is. Wat
dit bier betreft, hoe minder daarover
wordt gezegd hoe beter. De Nederlandse bierliefhebber moet zich
aanpassen aan Guinness zoals hij
zich aanpast aan een natuurramp en
zich niet laten misleiden door de
vele Ierse mannen en vrouwen (!),
die dit bier schijnbaar achteloos
achterover slaan. Men schiet er
niets mee op door voor te wenden
dat men het lekker vindt, want het
smaakt echt niet.
Jan Vermeulen

De Nieuwsbrieven
in 2009
► Nieuwsbrief Nr 52 ◄
verschijnt omstreeks 18 december
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 27 november

in 2010
Nieuwsbrief Nr 53
verschijnt omstreeks 26 maart
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 5 maart
Nieuwsbrief Nr 54
verschijnt omstreeks 25 juni
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 4 juni
genoemde data onder voorbehoud
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Lezing: Een Baltische lente

J

ohan en Loes Schaerlaeckens
hebben zowel in 2008 als 2009
enkele maanden doorgebracht in
de Baltische Staten. Nu ze deze
landen beter kennen, verbazen ze
zich erover dat deze landen (nog)
zo onbekend zijn bij westerse natuurliefhebbers. Misschien toch
niet zó verbazingwekkend want
nauwelijks twee jaar geleden waren deze landen ook voor hen nog
onbekend. In 1994 hebben de Baltische Staten zich van Rusland
afgescheiden en zijn in 2004 toegetreden tot de Europese Unie.
Sindsdien gaat het reizen door deze landen heel eenvoudig. Er passeren ook nog enkele hoogtepunten van hun reis door Scandinavië.
Toegankelijk
De Baltische Staten lenen zich bij
uitstek om met een camper te bereizen. Omdat criminaliteit vrijwel
onbekend is, kun je overal kamperen. Johan en Loes hebben vaak
overnacht bij infocentra die in immens grote natuurgebieden liggen.
De infocentra verstekken gratis gedetailleerde kaarten. Er zijn ook
overal goede wandelpaden aangelegd. Over een aantal hoogveengebieden lopen vlonderpaden met infoborden. Ook zijn er veel en goed
geplaatste observatietorens en/of
platforms. De gebieden worden nog
niet overlopen door toeristen.
Johan en Loes waren het meest onder de indruk van Estland. Het land
is een fractie groter dan Nederland.
Er wonen 1,5 miljoen mensen (is 32

Grote ijsvogelvlinders
mensen per km², tegen 380 in Nederland). 70% van alle Esten woont
in een stad. Van die 70% woont
40% in de hoofdstad Talinn. Je kunt
je dan ook goed voorstellen hoe
rustig het is in het landelijke gebied.
Veel zeldzame vogels en zoogieren
De kenmerkende biotopen in de
Baltische Staten zijn de enorme
bosgebieden, de rustige meren, de
weidse hoogveengebieden, de ongerepte kustgebieden en de extensieve
wei- en hooilanden. Veel vogelsoorten die in West-Europa zeldzaam geworden zijn, komen hier
nog in grote aantallen voor. De kust
van de Baltische Staten is een belangrijke migratieroute waarlangs
miljoenen vogels in het voor- en

najaar doortrekken en pleisteren.
De Baltische Staten zijn ook rijk
aan zoogdieren, vooral Estland.
Hier leven nog zo’n 600 bruine beren, 1100 lynxen en 200 wolven.
Bruine beren komen alleen maar in
Estland voor, sporadisch in Letland
(5 tot 6 exx.). Wolven en lynxen
komen ook in Letland en Litouwen
voor. In de Baltische Staten zijn
eland, bever, visotter, ree, nerts,
boommarter, wasbeerhond en vos
vrij talrijk.
Loes en Johan hebben prachtige
foto- en filmopnames gemaakt. Ook
vertellen ze over hun, soms bizarre,
natuurbelevenissen. Voor de liefhebbers ligt er (tegen kostprijs) hun
uitgebreide reisverslag klaar.
Mark en Leij

Lezing:

“Een Baltische lente”

vlonderpad

Vrijdag 25 september a.s.,
Aanvang 20.00 uur.
Café Bellevue, Chaam.
Ook niet-leden zijn
van harte welkom.
De toegang is gratis.

veelvraat
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Algemene
Lezing: Europese orchideeën
Leden
V
Vergadering

O

p vrijdag 23 oktober a.s.
wordt de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV) gehouden. De uitnodiging hiervoor, het
financieel overzicht, de notulen
van de ALV 2008, alsmede het
jaarverslag van het verenigingsjaar 2008 -2009 zijn als bijlage bij
deze nieuwsbrief gevoegd (alleen
voor leden).
Alle vergaderstukken, correspondentie, statuten en een lijst van goederen liggen deze avond vanaf
19.30 uur ter inzage en zijn uiteraard altijd bij het secretariaat
opvraagbaar.
De vergadering is alléén toegankelijk voor leden van Mark & Leij.
Om ongeveer 21.00 uur, na de ledenvergadering, zal boswachter
Marcel Douma van Staatsbosbeheer
ons alles vertellen over de toekomst
van de Chaamse en Ulvenhoutse
bossen. Daarbij worden velerlei
onderwerpen als recreatie en beheer
uitgebreid toegelicht. Verder zal
Marcel ons in het kort informeren
over de recent uitgezette boomkikkers in het dal van het Merkske.
Bij de lezing, na afloop van de vergadering, zijn ook niet-leden van
harte welkom. De toegang is gratis.
Wim Dumont

Algemene
ledenvergadering
en lezing
Vrijdag, 23 oktober 2009
Café Bellevue
Dorpsstraat 27
4861 AA Chaam
Aanvang 20.00 uur
De toegang voor niet-leden
(vanaf 21.00 uur) is gratis

rijdag 20 november neemt
Patrick Mannens ons mee op
een boeiende reis naar de Europese orchideeën. Patrick heeft al eerder een lezing voor onze vereniging verzorgd. Hij is een begaafd
verteller en bovenal zeer deskundig op het gebied van zijn grote
passie, de orchideeën van Europa.
Het is niet zijn bedoeling een volledig beeld te geven van alle soorten
die in Europa voorkomen, noch is
dit een wetenschappelijke voordracht. De lezing is samengesteld
met beeldmateriaal wat Patrick zelf
maakte tijdens zijn vele omzwervingen.
Hij hecht veel belang aan de beleving ‘in the field’ zoals hij dat
graag noemt. Sommige bewegende
beelden zullen u het gevoel geven
zelf de planten in de natuur te aanschouwen, midden in een alpenweide, dan weer op een eiland in de
Middelandse zee en dan weer ergens in een ver bos, maar vooral
steeds midden tussen de Europese
orchideeën.
Patrick hoopt dat het uw interesse
voor de Europese orchideeën aan-

wakkert en u wellicht in de toekomst helpt in uw vakanties een
andere kijk te krijgen op het aspect
natuur en op de orchideeën in het
bijzonder.
Het belooft een boeiende, leerrijke
en interactieve avond te worden.
Patrick wil ons aansporen om hem
zonodig te onderbreken en hem
elke vraag die opkomt voor te leggen.
John van Raak

Patrick Mannens

Europese orchideeën
Vrijdag 20 november,
aanvang 20:00 uur
Cafë Bellevue,
Dorpsstraat 27,
4861 AA Chaam
Ook niet-leden zijn
van harte welkom
Toegang gratis
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Lezing: Een voorjaarsreis naar Roemenië

R

oemenië ligt aan de westelijke
oever van de Zwarte Zee en
heeft een van de grootste oppervlakten wilde natuur die nog in
Europa te vinden is. Het landschap
is opvallend gevarieerd.
De Transsylanische Alpen of Zuidelijke Karpaten zijn een gebergte
in Roemenië en vormen het zuidwestelijke sluitstuk van de boog
van de Karpaten. Dit is één van de
laatste ongerepte bergstreken van
Europa. Het zijn woeste en hoge
bergen met diepe kloven en uitgestrekte bossen, waar nog vele bruine beren en wolven leven. Roemenië heeft majestueuze kastelen en
middeleeuwse stadjes zoals Brasov
en Bran. In Bran hebben we het
roemruchte kasteel van Dracula
bezocht.
De vlaktes met ouderwets extensief
agrarische landschappen, waar
paardenkarren en snelle auto's met
bellende chauffeurs elkaar verdringen op de wegen. Boeren kijken
televisie via de satelliet in hun mid-

deleeuwse boerderijen.
En dan is er de wereldberoemde
Donau Delta. De delta is groot
(3000 km2), woest en bijna ondoordringbaar, met ondiepe meren, sloten en kanalen, rietvelden en beboste eilanden. In de Donau Delta
broeden acht soorten reigers, dwer-

gaalscholver, roze - en kroeskoppelikaan, zwarte ibis en vele zangvogels.
De Zwarte Zeekust is rijk aan vogels en in het voor- en najaar passeren hier geweldige hoeveelheden
trekvogels.
Vooral Tom Snoeckx heeft prachtige plaatjes gemaakt. Op vrijdag 18
december 2009 komt hij uitvoerig
vertellen over deze verbluffende
reis. Café Bellevue Chaam, aanvang 20:00, toegang is gratis voor
iedereen.
Jan Vermeulen

“Een voorjaarsreis
naar Roemenië”
Vrijdag 18 december a.s.
Aanvang 20.00 uur.
Café Bellevue, Dorpsstraat
27 4861 AA Chaam.
Ook niet-leden zijn van
harte welkom en de
toegang is gratis
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Uitgelicht

I

n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van
milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven.
Zendergrutto in één ruk naar Senegal
Een van de vijftien grutto's die
sinds eind mei met een ingebouwd
zendertje rondvliegen, is in één ruk
van Friesland naar Senegal in het
westen van Afrika gevlogen. Dat
meldden wetenschappers van de
Rijksuniversiteit Groningen. De
onderzoekers volgen de grutto's per
satelliet. De grutto’s hebben hun
broedgebied in Friesland en werden een jaar lang gevolgd om meer
te weten te komen over de precieze
trekroute. Een van de grutto's is in
één ruk van Friesland via Spanje
over de Sahara gevlogen. Ze deed
er, zonder pauzes, 48 uur over om
de 4000 kilometer af te leggen. De
gemiddelde snelheid lag daarbij op
83 kilometer per uur.
Bron: Nu.nl

grutto

Foto: Adri de Groot
www.vogeldagboek.nl

De toestand van de Brabantse
natuur in 2008
De patiënt is nog niet genezen verklaard maar de doktoren zijn hoopvol gestemd.
Vanaf 1996 brengt de provincie om
de vier jaar een rapport uit waarin
zij uitvoerig verslag doet van de

toestand van de natuur binnen haar
grenzen.
Het stoppen van de achteruitgang
van de biodiversiteit zal in 2010,
zoals afgesproken bij de ondertekening van Countdown, bijlange niet
gehaald worden: noch in de wereld,
noch in Europa, noch in Nederland,
noch in Brabant.
Toch vindt 77% van de ondervraagde Brabanders het belangrijk dat er
in de provincie veel verschillende
soorten dieren en planten voorkomen. Onder Brabanders is veel
draagvlak voor natuurbehoud. De
provincie investeert ook veel geld
in deze sector. Wil Brabant zijn
groene doelen bereiken is het een
absolute voorwaarde dat de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd
wordt. Dat betekent niet alleen het
aankopen maar ook het inrichten
van gronden. Omdat natuurwaarden
zich vaak langzaam ontwikkelen (te
langzaam voor ons, ongeduldige
natuurbeschermers) is het effect van
het gevoerde beleid pas over enkele
jaren zichtbaar. Het omzetten van
landbouwgrond in natuurgebied is
nog maar voor een klein deel van de
beoogde oppervlakte voltooid. Als
alle gebieden ingericht zijn, zal dit
de natuur een geweldige boost geven. Natuurgebieden worden robuuster wat levenskansen biedt
voor soorten die juist grote gebieden nodig hebben.
Helaas kampt Brabant met een specifiek probleem. De hoge depositie
van stikstof in de vorm van ammoniak maakt natuurherstel in grote
delen van Brabant onmogelijk. Het
vermestende en verzurende effect
heeft een verregaande invloed op
het bodemleven en de vegetatie.
Binnen Nederland kent Brabant
veruit de hoogste depositie, terwijl
Nederland koploper is in Europa.
Andere stoffen die in het recente
verleden ook bijdroegen aan de verzuring zijn wel met succes terug

gedrongen.
De hoofdzaken van het rapport zijn
voor u samengevat door Johan
Schaerlaeckens. Het hele rapport is
te downloaden van de website van
de provincie, www.brabant.nl
Bron: www.brabant.nl

Toch grote vuurvlinder in de
Wieden
Ondanks intensief zoeken was de
grote vuurvlinder de afgelopen drie
jaar niet meer aangetroffen in de
Wieden. Beheerder Paul Verbij van
Natuurmonumenten vond deze zomer gelukkig weer twee vlinders.
De grote vuurvlinder is een zeldzame vlinder in Nederland en ‘onze’
ondersoort “batava” is uniek voor
ons land en komt nergens anders in
de wereld voor.
Bron: Natuurmonumenten.

grote vuurvlinder
www.diginature.nl

Nieuwe tijdelijke natuur op
bouwterreinen
In Nederland liggen veel stukken
grond braak die tijdelijk kunnen
veranderen in mooie natuurgebiedjes. In totaal gaat het om ruim
35.000 hectares grond (= 2 keer
Texel) die door overheden en projectontwikkelaars zijn aangekocht
voor woningbouw, infrastructuur,
bedrijventerreinen of ontgrondingen. Beheerders maaien stelselmatig de boel daar kort om te voorkomen dat er zich zeldzame soorten
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vestigen en ze later problemen krijgen met de Flora- en Faunawet.
Daar is nu wat voor bedacht:
"tijdelijke natuur". Laat die natuur
maar gewoon komen, vindt minister
Verburg van LNV. Geen probleem
dat die natuur na verloop weer verdwijnt. Enkele weken geleden gaf
zij de eerste ontheffing voor tijdelijke natuur af aan wethouder Gerson
van Amsterdam.
Bron: www.innovatienetwerk.nl

Schokkend EU-rapport:
grasland-, wetland- en kusthabitats zwaar onder druk
De Europese Commissie publiceerde in juli 2008 een opzienbarend
rapport over de toestand van meer
dan 1150 dier- en plantensoorten en
200 habitattypes. Voor minder dan
één vijfde (= 17%) van deze
kwetsbare habitats en soorten is
momenteel sprake van een gunstige
staat van instandhouding. De Europese lidstaten zullen hun inspanningen fors moeten opvoeren willen zij
de trends keren. Het rapport richt
vooral de schijnwerpers op de gevolgen voor de natuur van te intensieve landbouw. Volgens Birdlife
International is per direct een hervorming van het landbouwbeleid
nodig om natuurvriendelijke landbouw te stimuleren en de van het
platteland verdwijnende vogels te
redden.
Het verslag, dat de periode 2001 2006 bestrijkt, is de meest omvattende studie van biodiversiteit in de
EU die ooit is ondernomen. De resultaten ervan vormen een uiterst
waardevol ijkpunt voor de toekomst. Graslanden, wetlands en
kusten staan als habitats het meest
onder druk, vooral als gevolg van
het verdwijnen van traditionele
landbouwpraktijken, de ontwikkeling van het toerisme en de klimaatverandering. Deze conclusies van
de Europese Commissie sluiten volledig aan bij de bevindingen van
Vogelbescherming over de achter-

35
uitgang van vogels in Nederland.
Zo is de veldleeuwerik op ons platteland met 90% achteruitgegaan,
komen strandplevieren zeer moeilijk tot broeden door de grote recreatiedruk en moeten wetlands nog
steeds wijken voor andere vormen
van bodemgebruik. Toch is niet
alles kommer en kwel: sommige
grote, aansprekende diersoorten
zoals de wolf, de lynx, de bever en
de otter lijken aan een voorzichtige
herovering van hun oorspronkelijke
verspreidingsgebied te zijn begonnen. En met de invoering van Natura 2000, het omvangrijkste ecologische netwerk ter wereld, zijn de
komende tien tot twintig jaar nog
grote verbeteringen voor de natuur
te verwachten.
Bron: nieuwsbrief “Vroege vogels”

Vlielandse vossenjacht
Voor het eerst in de geschiedenis
lopen er vossen op Vlieland. Als het
aan Staatsbosbeheer ligt, is dat van
korte duur. De dieren zouden
al honderden vogelnesten hebben
geplunderd. Het zou onder meer
gaan om nesten van aalscholvers,
lepelaars en zilvermeeuwen. Met
toestemming van Staatsbosbeheer
proberen jagers van de wildbeheereenheid op het eiland de dieren af te
schieten. Vangen en elders loslaten
is geen optie.
Maar hoe komen de vossen op Vlieland? Zijn ze komen zwemmen, of
is het een actie van grappenmakers
van dezelfde orde als de mannen
die in november vorig jaar tien
edelherten uitzetten op Terschelling? Vossendeskundige Albert
Hidding vermoedt dat de dieren
door jagers zelf zijn ingevoerd.
Verder zet hij vraagtekens bij het
verhaal van Staatsbosbeheer over
het aantal geplunderde nesten en
breekt hij een lans voor dit rode
dier.
Bron: Nieuwsbrief “Vroege vogels”

WNF blij met sluiting palingvangst
Het Wereld Natuur Fonds (WNF)
reageert verheugd op de aankondiging van minister Verburg om de
palingvisserij nog dit jaar twee
maanden te sluiten, en vanaf volgend jaar voor drie maanden. Het
besluit van de minister bevestigt
wat wetenschappers al aangaven het gaat zeer slecht met de paling en drastische maatregelingen zijn
nodig om de paling te redden.
De paling is een ernstig bedreigde
diersoort. In het Nederlandse aalbeheersplan dat de Minister bij de Europese Commissie had ingediend
mochten de vissers toch onbeperkt
blijven doorvissen in ruil voor het
uitzetten van paling. Het WNF
heeft zich samen met Stichting De
Noordzee en Sportvisserij Nederland hard ingezet voor verdergaande maatregelen en dit besluit onderschrijft hun inzet. Drie maanden
sluiting is een goede stap in de richting naar herstel van de paling.
Verburg heeft er tevens bij Eurocommissaris Borg op aangedrongen
met een Europees plan voor de sanering van de binnenvisserij te komen. De organisaties hopen dat dit
Europees plan er daadwerkelijk
komt, zodat de totale palingvisserij
binnen een paar jaar afgebouwd kan
worden.
Bron: WNF
paling

Voor u samengesteld door
Johan Schaerlaeckens

COLOFON

De 36
"Mark & Leij Nieuwsbrief" is het verenigingsblad van de natuur24 Mark en Leij en verschijnt 4 maal per jaar.
vereniging
Overname van artikelen is enkel toegestaan na toestemming van de
redactie.
oplage:
redactie:

420 exemplaren
Jan Vermeulen, Joost van den Ouweland,
John van Raak, Karin Sommen, Wim Dumont

eindredactie
en layout:
reproductie:

Wim Dumont (redactie@markenleij.nl)
Drukkerij Em. De Jong b.v.

NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ

Mark & Leij Nieuwsbrief

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en

cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het
gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de
ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit

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

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

€ 12,- per jaar.
€ 16,- per jaar.

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

sinds 1865 een begrip
café-restaurant

Bellevue
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam
0161 491215

In deze nieuwsbrief:
2009: Dramatisch uilenjaar ...................................................... 1
Natuuragenda ......................................................................... 2
Werkzaamheden in West Brabant in voorbereiding of gedaan .... 4
Vogelwerkgroep maakt doorstart ............................................. 5
Daas ..................................................................................... 6
Mag het een zuinig lampje minder zijn? ................................... 7
Het fotoarchief Mark & Leij .................................................... 8
Waterlopen gedifferentieerd gemaaid ...................................... 9
Terugblik: met Mark & Leij even terug in de tijd ...................... 10
Beestjes ................................................................................ 12
Oproep van het bestuur: geef ons uw e-mailadres ..................... 13
Boomkikker terug van even weggeweest .................................. 13
Waarnemingen in de streek ..................................................... 14
Foto middenpagina ................................................................ 18
Van de voorzitter ................................................................... 27
Het schiereiland Dingle .......................................................... 28
Nieuwsbrieven in 2009 / 2010 ................................................. 30
Lezing: een Baltische lente ..................................................... 31
Algemene ledenvergadering & lezing SBB ............................... 32
Lezing: Europese orchideeën .................................................. 32
Lezing: een voorjaarsreis naar Roemenië ................................. 33
Uitgelicht .............................................................................. 34
Colofon ................................................................................ 36
Info Natuurvereniging Mark & Leij ......................................... 36
In deze nieuwsbrief ................................................................ 36

Rabobank, sponsor van Mark & Leij

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

Website
Email

: www.markenleij.nl
: info@markenleij.nl

