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Natuurlijk op avontuur
in de boswachterij
Ulvenhout/Chaam

O

p vrijdag 23 oktober nam boswachter Marcel Douma ons mee door de
boswachterij Ulvenhout/Chaam, zoals die er over een aantal jaren uit
gaat zien. Na afloop van de ledenvergadering presenteerde hij de plannen
van Staatsbosbeheer in de boswachterij met de veelbelovende titel ‘Natuurlijk op avontuur’.
Aanleiding voor de plannen zijn de steeds verder oprukkende stad, de veranderende recreatiebehoeften van de mensen en de ontwikkelingen van natuur
en landschap.
De boswachterij bestaat uit cultuurhistorische elementen, stuifduinen, natte
heide en vennen, productiebossen en natuurbos. Met het plan wil Staatsbosbeheer hier zorgen voor meer samenhang in de natuurlijke omgeving en voor
meer afwisseling in het gebied. Het moet een aantrekkelijk uitloopgebied
voor de recreanten van de omliggende dorpen en de stad Breda worden, goed
bereikbaar en voorzien van herkenbare entrees. De boswachterij wil inspelen
op de behoefte aan recreatie bij huis en de behoefte aan ruimte en vrijheid,
(Vervolg op pagina 3)
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zonder dat dit leidt tot een te grote
belasting van de natuur.
Drie zones
De boswachterij wordt straks ingedeeld in drie zones (Afb. 1). Zo kunnen kwetsbare gebieden beter beschermd worden, terwijl gebieden
met meer draagkracht verder worden ontwikkeld. De zonering gebeurt aan de hand van drie thema’s,
die eigenlijk haast vanzelfsprekend
zijn. Het eerste thema is het landgoederenbos, dat zoals de naam al
aangeeft, de landgoederen nabij
Ulvenhout bestrijkt. Hier zullen de
laanstructuren worden versterkt. Er
worden banken geplaatst die in het
gebied passen en voldoen aan de
eisen van deze tijd. Parkeerplaatsen
worden verbeterd en aangelegd.
De Woeste Gronden
Dichter bij Chaam en Alphen ligt
de tweede zone met als thema ‘De
Woeste Gronden’. De huidige parkeerplaatsen die midden in het bos
liggen leiden teveel tot overlast.
Deze gaan verdwijnen of worden
verplaatst. De parkeerplaats bij het
Putven is of wordt zeer binnenkort
al gesloten. In deze zone wordt een
struingebied ingericht. Wandelaars
mogen van de gebaande paden en
wegen afwijken en zelf hun weg
zoeken in de natuur. Volgens Marcel Douma behoeven we ons geen
zorgen te maken over verstoring.
Ervaring met vergelijkbare projecten leert dat slechts een klein percentage van de wandelaars daadwerkelijk van de paden afgaat en
dan vaak ook nog over een klein
stukje.

Fietsallee
De zones worden met elkaar verbonden door de zogenaamde fietsallee (Afb. 2), die als een ruggengraat

Afb. 1

door het gebied gaat en de
‘natuurlijke’ barrière van de A58
moet doorbreken. Het wordt een
brede allee, denk aan de Royaaldreef, die voor een groot deel over
de bestaande dreven zal lopen. Gemotoriseerd verkeer is er niet toegestaan. Vertakkingen naar het fiets-

Afb. 2

routenetwerk zorgen ervoor dat je
van alle kanten op de fiets de boswachterij in kunt. Staatsbosbeheer
wil de recreatieve fietsers, mountainbikers, sportfietsers, ruiters en
wandelaars de ruimte bieden, zonder dat ze in elkaars vaarwater komen. Dus geen mountainbikers
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meer op de wandelpaden is de bedoeling.
De Heidepoort
De derde zone heet De Heidepoort.
Actief de natuur beleven wordt hier
de rode draad. Gedacht wordt aan
een schaapskooi, een speel- of
klimbos, een blote voetenpad voor
kinderen en een voorziening voor
educatie en horeca. De ontwikkeling van dit gebied gebeurt in samenhang met de ontwikkeling van
de Recreatieve Driehoek.
Wanneer
Al deze ambitieuze plannen kunnen
niet zomaar gerealiseerd worden.
Veel is ook afhankelijk van andere
partijen en van de mogelijkheden
om dingen te financieren. Staatsbosbeheer streeft ernaar om de grote infrastructurele zaken over vijf
jaar klaar te hebben. Bovendien is
men al bezig met het vervangen van
productiebos door natuurbos. Mark
& Leij kan de verdere ontwikkelingen in de boswachterij Ulvenhout/
Chaam blijven volgen, want Staatsbosbeheer houdt ons op de hoogte,
aldus Marcel Douma.
Jacolien Plugge
Afbeeldingen Staatsbosbeheer
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Accenten bij de
gemeentelijke toekomstvisie.

I

n de vergadering van 14 september 2009 van de gemeentelijke beleidscommissie, waar men
de toekomstvisie ‘Agenda van de
toekomst Alphen-Chaam in 2020’
besprak, plaatste onze voorzitter
Sjef Langeveld hierbij de volgende
accenten :
Duidelijk dat er visie op de ontwikkeling is en dat het eigene, het oorspronkelijke van het grondgebied
van deze gemeente (en aangrenzende gebieden) een centrale rol speelt
in de visie. Juist in het oorspronkelijk zijn verschilt het van de verstedelijkte buren en wordt ook de aantrekkelijkheid bepaald voor de eigen inwoners en de recreanten,
maar ook voor die buren.
Naast het goed geformuleerde
“eigene” wat M&L graag verder
ziet uitgediept, vraagt M&L aandacht voor de volgende punten:
De landbouw en haar context.
De tekst van de visie geeft aan dat
de cultuur, recreatie, natuur en landbouw in elkaar over gaan. Landbouw heeft daarin altijd een centrale rol gespeeld, voor voedsel voorziening, inkomen en recreatief. Ik
zou willen benadrukken dat het niet
alleen in elkaar overgaat maar dat
het al heel lang samen gaat en sa-

men moet gaan. Met de recente
winst voor de natuur en de landbouw door de ruilverkaveling is
voor beiden een nieuw perspectief
ontstaan. Echter als we als gemeenschap en gemeente niet uitspreken
hoe wij de ontwikkeling van de
landbouw zien in relatie tot de recreatie, de natuur en milieu en de
cultuurwaarde dan valt deze weg.
De landbouw is en blijft de belangrijkste grondgebruiker, ruimtelijke
drager en economische factor en is
dus bepalend voor het gebied eigene, voor de natuur en de recreatie.
Hoewel verantwoordelijkheid voor
de landbouw vooral bij andere overheden ligt, is in deze gemeente een
actieve en positieve opvatting en
beleid naar de agrariërs toe cruciaal,
om hen een eigen toekomst te gunnen en daarmee ook de natuur en de
recreatie.
Type landbouw
Het zou een landbouw moeten zijn
die zich voegt naar de maat van het
gebied, het oorspronkelijke, die
recht doet aan de natuur, die de recreatieve waarde verhoogt, gevarieerd is en vooral economisch haalbaar moet blijven voor deze ondernemers. Want de landbouw blijft de
oorspronkelijke en toekomstige
economische drager van deze ge-

Mark & Leij Nieuwsbrief
meente. Daarbij is de ontwikkeling
naar een duurzame samenleving de
komende jaren bepalend voor de
keuzes in de landbouw en zal dat
ook moeten zijn.
Recreatie
De visie maakt ruim baan voor de
recreatie. In de Visie zou opgenomen moeten worden dat de recreatieve ontwikkelingen de eigenheid
en de bijzondere waarden moeten
versterken en dat het deze niet mag
schaden.
Betekenis van deze gemeente voor
de aangrenzende steden:
Onvoldoende komt de complementariteit tussen deze gemeente met de
aangrenzende steden aan bod Dus
opnemen in de visie en later uitwerken: de meerwaarde van deze gemeente tonen en versterken. Dan
gaat het om haar natuurlijke rijkdom, het gevarieerde landschap, de
prachtige cultuurwaarden, de eigen
landbouw. Dit meer bekend maken
in de aangrenzende stedelijke gebieden en daar ook passende attracties
voor bieden.
Ik wil dus pleiten vanwege het belang voor de eigen bewoners, landschap, natuur en recreatie dat er in
de toekomstvisie meer aandacht
wordt besteed aan de landbouw, aan
de vernieuwing daarvan en aan de
mogelijkheden hoe de gemeente
daaraan kan bijdragen.
Belangrijk daarbij is niet alleen
ruimte voor verbrede landbouw,
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milieu en natuurvriendelijke landbouw maar ook voor nieuwe vormen hiervan die het gebiedseigene,
het oorspronkelijke versterken.
Ik wil dus ook namens Mark & Leij
pleiten voor een open oog voor de
meerwaarde van de nabijheid van
de stad.
Economisch:
- voor de bewoners, waarvan er veel
werken in de aangrenzende stedelijke agglomeraties.
- voor de stedelijke bewoners die
hier kunnen genieten van natuur,
landschap recreatie in haar oorspronkelijke vorm.
- voor de ondernemers die hier hun
brood verdienen en kunnen verdienen aan de stadbewoners.
De notitie stelt: “Veel van de ontwikkelingen die de inwoners van
Alphen-Chaam ervaren zijn niet
direct beïnvloedbaar door de gemeente, daarvoor zijn ze te groot.
Maar er zijn wel mogelijkheden om
binnen die grote ontwikkelingen op
een slimme manier positie te kiezen
om er het beste uit te halen voor de
bevolking” Die sleutel ligt niet alleen bij de recreatie en de natuur en
landschap, maar ook bij de landbouw. Ga uit van je sterkte. Wij als
Mark & Leij dragen daar graag aan
bij.”

Sjef Langeveld
voorzitter Mark & Leij

Lezing:

Een
voorjaarsreis
naar
Roemenië
Vrijdag
18 december a.s.
Aanvang 20.00 uur.
Café Bellevue
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam
De toegang is gratis
Ook niet-leden zijn van harte
welkom
Zie ook Nieuwsbrief 51 pag.33

Boomkikker
in opmars
Het gaat goed met de boomkikker. Vooral
in de Achterhoek is het grasgroene paradepaardje onder de kikkers aan een flinke
opmars bezig. De stijging komt onder
meer door de aanleg van honderden nieuwe poelen en de inzet van natuurbeschermers. Dat heeft de natuurvriendenorganisatie Ravon woensdag gemeld.
Het diertje kan behendig klimmen en de
mannetjes kunnen fantastische en harde
kwaakconcerten ten gehore brengen.
Rond 1990 was de boomkikker bijna verdwenen. De kleine groepjes waren aangewezen op enkele poelen.
Ruilverkaveling
Maar ook door de ruilverkaveling had de
boomkikker in het strak opgeruimde landschap geen goede plekken meer. Ook
werd de ontwatering van landbouwgebieden veel efficiënter, waardoor ook natte
laagtes verdwenen. Daarna zijn er allerlei acties ondernomen om de terugkeer
van de boomkikker te bevorderen.
bron: NU.nl
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Terugblik:
12e jaarvergadering Mark & Leij

J

aarlijks wordt de ledenvergadering van de natuurvereniging Mark & Leij gehouden. Dit
jaar was dat op 23 oktober. Was in
voorgaande jaren de opkomst goed
of redelijk te noemen, deze keer
was de belangstelling geringer.
Slechts 28 leden namen de moeite
om naar Bellevue te komen. Dat is
jammer voor het bestuur, maar
toch zeker ook voor de lezinggever
die na afloop van de vergadering
de leden wilde informeren over het
reilen en zeilen van Staatsbosbeheer en met name dan in onze contreien.
Opening en mededelingen
In zijn openingswoord heet de voorzitter de aanwezigen van harte welkom. Hij verwijst naar de nieuwsbrief en de website voor wat betreft
de komende activiteiten en constateert dat onze vereniging actief is
op vele fronten. “Op die manier
brengen wij onze visie en kijk op
natuur en landschap naar buiten”
aldus de voorzitter. Het bestuur
heeft het voornemen om de jeugd
en jongeren tot speerpunt van beleid
te maken, daarbij gebruik makend
van reeds bestaande structuren
(werkgroepen, activiteiten).
Vervolgens worden Victor en Sandra traditiegetrouw, kortstondig,
maar daarom niet minder gemeend,
in het zonnetje gezet. Ook het afgelopen jaar hebben zij er alles aan
gedaan om ons gastvrij te ontvangen voor en met al onze activiteiten.
In nieuwsbrief nr. 51 werd er al een
oproep geplaatst voor het beschikbaar stellen van e-mailadressen,
maar de respons daarop was niet
overweldigend. Daarom wordt hiervoor nogmaals aandacht gevraagd,
zodat in de toekomst snel en efficiënt kan worden gecommuniceerd.

Er wordt opgemerkt dat de terugkoppeling van met name de commissie externe contacten naar de
leden gebrekkig is. Er wordt op gewezen dat de website hiervoor een
goed platform kan zijn, maar dat
deze helaas nog te weinig wordt
geraadpleegd. De voorzitter zegt
deze inbreng zeer serieus te nemen
en te werken aan een verbetering.
Mark en Leij-er van het jaar
Dit jaar is Will Woestenberg met
algemene stemmen tot “Mark en
Leij-er van het jaar“ gekozen. Zijn
verdiensten betreffen niet alleen
zijn succesvol voorzitterschap,
maar ook alle activiteiten daarnaast.
Te denken valt daarbij aan inspanningen voor de landinrichtingscommissie, de werkdagen enz. “Deze
‘prijs’ is mede bedoeld ter aanmoediging om hiermee toch vooral door
te gaan” aldus Sjef Langeveld. Het
bijbehorende aandenken, een fraaie
door Cees Damen gemaakte foto op
canvas, werd hem aangeboden door
Elly Cornelissen.
De voorzitter laat weten dat het bestuur van mening is dat het niet
meer vanzelfsprekend is om jaarlijks een “Mark en Leij-er van het
jaar” te benoemen, ook al wekt
deze benaming die suggestie.
Notulen van de elfde jaarvergadering en het jaarverslag 2008-2009
hebben alle leden samen met de
uitnodiging ontvangen. Na een kleine wijziging op de notulen worden
deze goedgekeurd.
De kascontrolecommissie bestaande
uit Martha Wildhagen en Monique
van den Broek doet verslag bij
monde van Martha. De boeken bleken keurig verzorgd te zijn. Alle
reden om de penningmeester, onder
dankzegging, decharge over het
gevoerde beleid te verlenen.

Bestuursverkiezing
Wim Dumont en John van Raak
zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter dankt beiden
voor hun inzet. Wim is helaas in
verband met vakantie niet aanwezig. John wordt door de voorzitter
uitgebreid bedankt, waarbij gerefereerd wordt aan zijn jarenlange inzet, waarbij gedacht wordt aan: medeoprichter van onze vereniging;
twaalf jaar in het bestuur, waarvan
vijf jaar secretaris; vijf jaar eindredactie van de nieuwsbrief; de quiz
en het organiseren van vele andere
activiteiten.
Wim zal op een later tijdstip bedankt worden.
Beiden hebben toegezegd wel te
zullen doorgaan met hun overige
activiteiten voor de vereniging.
Door het bestuur zijn Monique van
den Broek en Jacolien Plugge
voorgedragen als opvolger van respectievelijk John en Wim. De verkiezing van beide dames is unaniem. De voorzitter heet de nieuwe
bestuursleden van harte welkom.
Sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en de voorzitter sluit
de vergadering, maar niet voordat
hij de aanwezigen er op gewezen
heeft dat aansluitend aan de vergadering Marcel Douma van Staatsbosbeheer een lezing zal verzorgen
over de toekomst van de Chaamse
en Ulvenhoutse bossen. Daarbij
zullen onderwerpen als recreatie en
beheer uitgebreid toegelicht worden. Tevens zal hij ons in het kort
informeren over de recent uitgezette
boomkikker. Het verslag van deze
lezing vindt u op pagina 1 en verder.
Wim Dumont
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Vissen nemen de trap!

M

et stuwen regelt waterschap
Brabantse Delta het waterpeil en de hoeveelheid water die
door de beken in West-Brabant
stroomt. Tegelijkertijd vormen de
stuwen een obstakel voor vissen.
Om de vissen voorbij stuwen te
helpen, heeft het waterschap verschillende vistrappen aangelegd.
Maar maken vissen hier daadwerkelijk gebruik van? Uit onderzoek
blijkt van wel.
Stuwen en vistrappen
Binnen het beheergebied van Brabantse Delta komen verschillende
vissoorten voor die over langere
afstanden migreren. Zo zijn er bijvoorbeeld stroomminnende vissoorten als kopvoorn en winde die in het
voorjaar stroomopwaarts trekken
om zich voort te planten. Gedurende deze trek stuiten vissen op barrières zoals stuwen, die belangrijk
zijn voor de waterhuishouding. De

fuik in het Merkse

stuwen vormen een obstakel voor
vissen door een groot verschil in
waterpeil.

Om migratieroutes voor vissen optrekbaar te maken, legt het waterschap vistrappen aan. Een vistrap
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vervangt een stuw of komt naast
een stuw te liggen. Met een vistrap
wordt het peilverschil in kleine
stapjes (of trapjes) overbrugd. Deze
afzonderlijke stapjes kunnen vissen
wel passeren.
In het Merkske bij de Steenen brug
in Castelré heeft het waterschap
enkele jaren geleden de stuw vervangen door een vistrap. Deze
voorziening moet vissen de mogelijkheid bieden om vanuit het
Vlaamse deel van de Mark het
Merkske op te trekken.
Onderzoek naar vistrappen
Van de meeste vistrappen die waterschap Brabantse Delta realiseerde, is niet bekend in hoeverre vissen ze gebruiken. Daarom laat het
waterschap vistrappen onderzoeken. In 2005 gebeurde dit bijvoorbeeld bij Bieberg in de Boven Mark
en bleek dat veel vissen door de
vistrap trokken.
In opdracht van het waterschap onderzochten AquaTerra-KuiperBurger BV en VisAdvies BV in het
voorjaar van 2009 de werking van
de vistrap in het Merkske. Medewerkers van de adviesbureaus vingen met een fuik de vissen die
stroomopwaarts door de vistrap
trokken. Van 4 maart tot en met 18
mei 2009 lichtten zij drie keer per
week de fuik en telden de gevangen
vissen.
Conclusie: vissen zwemmen het
Merkske op
In totaal vingen de adviesbureaus
468 vissen van veertien verschillen-

riviergrondel op meetplank
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de soorten. De stromingsminnende
riviergrondel en bermpje zijn de
meest gevangen soorten, gevolgd
door de meer algemene blankvoorn
en baars (grafiek pagina 7). De langste vis was een paling met een lengte van 94 cm. De kleinste vissen
waren riviergrondels, vetjes en
bermpjes van vijf cm lang. Bermpje
staat als beschermde soort in de
Flora- en faunawet en kopvoorn en
vetje als kwetsbaar op de Rode lijst.
Vermeldenswaardig is verder de
vangst van de exoot zonnebaars,
een vissoort die van oorsprong niet
in Nederland voorkomt.
Uit de fuikvangsten blijkt dat vele
vissoorten van verschillende lengtes
gebruik maken van de vistrap om
het Merkske op te trekken. In werkelijkheid zullen in de onderzoeksperiode meer dan 500 vissen door
de vistrap zijn gezwommen. Begin
april verwijderden vandalen de fuik
en enige dagen later konden de adviesbureaus de fuik niet zetten als
gevolg van hoge afvoeren. Beide
gebeurtenissen vonden juist plaats
in de piekperiode van de vismigratie. Hierdoor is bij het onderzoek
een aanzienlijk aantal optrekkende
vissen gemist.
Marco Beers
Senior adviseur waterbeheer
waterschap Brabantse Delta
Afb.: waterschap Brabantse Delta

De redactie
van de
nieuwsbrief

Mark & Leij

wenst u
fijne
feestdagen
en een
gezond,
voorspoedig
en
natuurlijk

2010
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Brabant werkt
aan biodiversiteit

eel Brabantse gemeenten hebben de Countdown 2010 Verklaring ondertekend en daarmee aangegeven zich in te willen zetten voor versterking van de lokale biodiversiteit. Het jaar 2010 is door de VN uitgeroepen tot
het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, en ook de provincie NoordBrabant zal in het teken staan van een actieve inzet voor biodiversiteit.
Project Brabant werkt aan biodiversiteit
De Provincie Noord-Brabant, IVN Consulentschap Brabant, Brabantse Milieufederatie en ECNC-European Centre for Nature Conservation hebben het project ‘Brabant werkt aan biodiversiteit’ opgestart om ondersteuning te bieden
aan gemeenten en lokale natuur- en milieugroepen in Noord-Brabant. Het doel
van het project is om
in 2010 tenminste
tien Brabantse gemeenten en lokale natuur- en milieuorganisaties actief te ondersteunen
bij het opzetten
en uitvoeren van samenwerkingsprojecten ter versterking
van biodiversiteit. Die projecten
kunnen
zowel
educatief (scholen,
v e r e ni g i n ge n ,
voorlichten van burgers en bestuurders) als fysiek
(inrichten bloemrijke bermen, diervriendelijker inrichten van parken en openbaar groen) zijn.
Na een inventarisatie van bestaande initiatieven zullen wij begin 2010 vier
regionale werkateliers organiseren. Vervolgens zullen wij starten met actieve
ondersteuning op maat.
Interesse?
Natuur- en milieuorganisaties die geïnteresseerd zijn in de ondersteuning kunnen contact opnemen met de Brabantse Milieufederatie, Ben van Dinther, via
ben.van.dinther-@bmf.antenna.nl. Gemeenten die geïnteresseerd zijn in de
ondersteuning kunnen contact opnemen met het IVN Consulentschap Brabant,
Ido de Haan, via i.de.haan@ivn.nl.
Oproep
Wellicht vinden er bij gemeenten en/of lokale natuur- en milieuorganisaties al
biodiversiteitsprojecten plaats. Dan willen wij u vragen dit door te geven. Dergelijke lopende initiatieven dienen ter voorbeeld en inspiratie voor andere gemeenten. Tevens is het waardevol deze projecten te vermelden in de nieuwsbrief ‘Biodiversiteit in Brabant’ en op de website www.biodiversiteitbrabant.nl.
Verklaring ondertekenen
Gemeenten, maatschappelijke organisaties, natuur- en milieugroepen - iedereen wordt opgeroepen om zich actief in te zetten voor het behoud van de lokale biodiversiteit en dit voornemen te bevestigen en uit te dragen door de
Countdown 2010 Verklaring te ondertekenen. Het is voor particulieren zelfs
mogelijk om de speciale Countdown 2010 Burgerverklaring individueel te tekenen. kijk voor meer informatie hierover op www.biodiversiteitbra-bant.nl.
Brabantse Milieufederatie

Van de Voorzitter

I

n de jaarvergadering hebben we twee
nieuwe bestuursleden mogen begroeten: Monique van den Broek en Jacolien
Plugge. Twee actieve vrouwen erbij betekent ook dat we wat meer vrouw-man
evenwicht hebben in de groep.
Zij nemen de plaatsen in van John van Raak
en Wim Dumont. Beiden waren en zijn heel
actief in de vereniging en ze zullen dat blijven. Zij leggen slechts hun bestuurlijke taken in het bestuur neer.
In de komende algemene bestuursvergadering zullen we nader in gaan op de taakverdeling binnen de nieuwe samenstelling.
Ook zullen we ons beraden welke stappen
we moeten ondernemen om er voor te zorgen dat een groter aantal van onze leden
naar de volgende jaarvergadering komt. Nu
was het een kleine groep die de vergadering
bijwoonde en luisterde naar de introductie
over Staatsbosbeheer door Marcel Douma.
Heel informatief hoe Staatsbosbeheer zich
in de regio ontwikkelt en wat zij onderneemt.
In de vergadering hebben we Wim en John
bedankt, natuurlijk! Hier nogmaals.
Wim, bedankt, je bent 5 jaar bestuurslid
geweest. Daarnaast ben jij de coördinator
van de fotowerkgroep, heb jij de eindredactie en de lay-out van de nieuwsbrief en ben
je met Marianne de organisator van de jaarlijkse fietstocht. Je hebt duidelijk gezegd
dat je wil stoppen met je bestuursfunctie,
maar dat je graag je andere werkzaamheden
voor de vereniging wilt voortzetten.
John, ook bedankt. Je bent bestuurslid vanaf
de oprichting. 12 jaar in het bestuur, waarvan 5 jaar als secretaris. In die tijd heb je
heel veel ontwikkeld en in gang gezet: je
hebt de vereniging mee opgericht, de
nieuwsbrief gestart, het ledenbestand aangemaakt en de allereerste quiz mee georganiseerd. Daarmee ben je een belangrijk deel
van het collectieve geheugen van de vereniging. Je bent bovendien expert op vele gebieden, zoals de historische geografie, de
logistiek en de IT-techniek. Je hebt laten
weten dat je graag actief wil blijven in deze
activiteiten. John en Wim, bedankt en succes!
Sjef Langeveld
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Ulvenhoutse Bos: Natura 2000 gebied

V

an het Ulvenhoutse Bos
heeft u allemaal wel eens
gehoord denk ik. Het is een bijzonder bos en daarom is het ook aangewezen als Natura 2000 gebied.
Wat houdt Natura 2000 in? Het is
een netwerk van gebieden om de
rijke natuur in de Europese Unie
veilig te stellen voor de bevolking
van nu én voor de volgende generaties. Het is een systeem dat de
mooiste natuurgebieden van Europa met elkaar verbindt.
In Nederland zijn 162 gebieden
geselecteerd voor het Natura 2000
netwerk. In Brabant zijn het er eenentwintig. In onze omgeving zijn
dat: Regte Heide & Riels Laag,
Kampina & Oisterwijkse Vennen
en het Ulvenhoutse Bos. Dus niet
Het Broek of het Goudbergven.
Aanwijzing van een gebied binnen
het Natura 2000 netwerk heeft directe gevolgen voor het beheer en
het gebruik van een aangewezen
gebied. De voorschriften zijn beschreven in de Habitatrichtlijn en
opgenomen in de Natuurbescher-

eenbes

mingswet. Een belangrijk voorschrift luidt dat de habitats en soorten in stand gehouden dienen te
worden door een goede bescherming en een juist beheer. Voorts is
er de verplichting om te monitoren
om de gunstige instandhoudingdoelstelling (mooie term!) te onderbouwen.
Kortom, er zijn allerlei garanties
voor de bescherming van de bijzondere gebieden. In een beheerplan
moet worden beschreven in welke
mate en in welk tempo de natuurwaarden moeten worden ontwikkeld en hoe bestaande waarden in
stand gehouden moeten.worden. In
het geval van het Ulvenhoutse Bos
komt het definitieve beheerplan in
het voorjaar van 2010 ter inzage.
Het bijzondere van het Ulvenhoutse Bos
Waarom is het nu zo bijzonder?
Vooral omdat het een zeer oud bos
is en omdat er bijzondere beekgebonde n bostype n voorkome n.
Evenals het Mast- en Liesbos behoorde het Ulvenhoutse Bos tot het

bezit van de Heren van Breda. De
eerste vermeldingen dateren uit de
13e eeuw, maar waarschijnlijk zijn
bepaalde onderdelen veel ouder.
Het bos werd al vanaf de 15e eeuw
planmatig beheerd voor de jacht en
de houtopbrengst. De huidige beheerder, Staatsbosbeheer, heeft het
accent verlegd naar natuurbeheer.
Het wegenpatroon en de indeling in
percelen in het bos zijn zeer oud en
geven een goed beeld van de bebossinggeschiedenis. Bij de aanleg zijn
de te bebossen heidekavels soms
omgeven door houtwalletjes en
greppels. Deze zijn hier en daar nog
te herkennen. In het bos werd veel
hakhout geteeld, met vooral langs
de dreven opgaande eikenbomen.
Het gebied ligt in een oude beekoverstromingsvlakte in het dal van
de Broekloop (ook wel Geerbroekse Loop genoemd). In de ondergrond bevinden zich uitgestrekte
lemige bodemlagen, waardoor grote
delen van het bos vaak erg nat zijn.
Dat was althans het geval voordat
de verdroging in Brabant toe ging
slaan. De natuurlijke begroeiing in
het dal van de Broekloop heeft
vroeger waarschijnlijk bestaan uit
het elzenrijke Essen-Iepenbos, een
vrij open, structuurrijk bos met
naast de genoemde boomsoorten
ook zomereik en in de ondergroei
vogelkers, hazelaar en els. Langs de
beek kwam het Vogelkers-Essenbos
voor en op de natste plekken in
komvormige laagten kon veen aangetroffen worden met Elzenbroekbos.
Vegetatie
Het grootste deel van het bos bestaat tegenwoordig uit droog beuken-zomereikenbos en verdroogd
eiken-haagbeukenbos met in de
ondergroei onder meer adelaarsvaren, lelietje-van dalen, gewone salomonszegel, dalkruid,en witte klaverzuring. De zomereik is op som-
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zetters niet gered hebben. Tegenwoordig zijn er speciale faunatunneltjes onder de weg door. Dankzij
de paddenoverzetters weten we nu
dat er ook veel bruine kikkers zijn,
alpenwatersalamanders (waaronder
een albino), kleine watersalamanderds en vinpootsalamanders.

witte rapunzel

mige plaatsen uitgegroeid tot indrukwekkende, meer dan twintig
meter hoge, woudreuzen.
In de nattere delen van het bos,
vooral langs de waterlopen, vinden
we alluviale bossen van het vogelkers-essenbos. Kenmerkend is een
boomlaag van es en gewone esdoorn, een struiklaag van gewone
vogelkers en hazelaar en een zeer
soortenrijke ondergroei met onder
andere bosanemoon, slanke sleutelbloem, pinksterbloem, muskuskruid, gulden boterbloem, moerasstreepzaad en de zeldzame eenbes.
Heel bijzonder is de aanwezigheid
van witte rapunzel. Dit prachtige
plantje komt buiten het Ulvenhoutse Bos en de landgoederen Valkenberg en Hondsdonk vrijwel nergens
in Nederland voor. Twee andere
bijzonderheden zijn het knikkend
nagelkruid en groot varentjesmos.
Op verspreide, hogere plaatsen
komt het eiken-haagbeukbos voor
met grote muur en ruige veldbies.
In de bosranden groeit veel hengel
en langs de brede bospaden vinden
we mooie bramenmantels met onder andere de Baroniekambraam. In
de waterlopen en greppels die onder
invloed staan van kwel (vaak te
herkennen aan de roestbruine kleur)

treffen we soorten aan als waterviolier, gewone dotterbloem, holpijp
en grote boterbloem.
Fauna
Voor een doorsnee wandelaar zijn
vogels de meest opvallende dieren
in het bos. In een oud, gevarieerd
bos zoals het Ulvenhoutse Bos zijn
de zogenaamde holenbroeders een
belangrijke groep. Algemeen voorkomende voorbeelden zijn: de holenduif, kauwtje, boomkruiper, gekraagde roodstaart en de pimpelmees. Minder algemeen zijn: kleine
bonte specht, zwarte specht, bosuil,
matkop, boomklever en grauwe
vliegenvanger. Van de vogels die
niet tot de holenbroeders behoren
vallen de appelvink en de fluiter op.
In oude loofbossen komen roofvogels vaak tot broeden. In het Ulvenhoutse Bos zijn dat de buizerd, de
sperwer en de torenvalk.
Het bos is ook rijk aan amfibieën.
Tot enige jaren geleden was er een
werkgroep van het IVN die zich
bezig hield met het overzetten van
vooral padden langs de Rouppe van
der Voortlaan. De padden trekken
in het (vroege) voorjaar naar de
vijvers op het landgoed Wolfslaar.
Velen zouden dat zonder de over-

Verdwenen soorten
Zoals overal in ons land zijn er nogal wat soorten verdwenen uit het
Ulvenhoutse Bos. In een speciaal
Breda-nummer van Natura (orgaan
van de KNNV) uit 1928 staat een
artikel van G.C.A. Fabius over het
Ulvenhoutse Bos. Volgens dat artikel kwamen er destijds de volgende
planten voor: veenmos, gewone
sleutelbloem, beenbreek, moeraswolfsklauw, ronde zonnedauw,
kleine zonnedauw, moerashertshooi, gevlekte orchis en voorjaarszonnebloem.
Het dierlijk leven was ook veel rijker: hop, ringslang, gladde slang,
boomkikker, glimworm, rivierdonderpad, kwabaal en grote modderkruiper.
Wellicht dragen de maatregelen in
het kader van Natura 2000 ertoe bij
dat een aantal van deze ’juweeltjes’
in de toekomst weer te bewonderen
zullen zijn in het Ulvenhoutse Bos.
Erik van der Hoeven
Foto’s Marianne Dumont

slanke sleutelbloem
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Mooi jaar voor
Het hoogtepunt in het afgelopen jaar
voor de fotowerkgroep was natuurlijk
haar eerste fototentoonstelling in mei.
De waardering voor deze tentoonstelling bleek niet alleen uit het hoge bezoekersaantal, maar veel meer uit de
positieve kritieken op de individuele
foto’s en het op geheel in het bijzonder. Het aantal leden steeg van 10 naar
15 en dat is een reden temeer om tevreden terug te zien op het jaar 2009.
Voor al die mensen die wel gehoord
hebben van de tentoonstelling, maar
die tot op heden niet in de gelegenheid
waren om de tentoonstelling te bezoe-
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e fotowerkgroep
ken, hebben we goed nieuws: in de
maanden januari en februari 2010 zullen wij de tentoonstelling nogmaals
inrichten. (Zie de poster hierboven).
Helaas kan dat niet zo uitbundig als
bij eerste keer, maar wij denken dat de
bezoeker toch blij verrast zal zijn.
Wij wensen alle leden van Mark &
Leij hele fijne feestdagen en een gezond en fotogeniek 2010.
Fotowerkgroep
Mark & Leij
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Sabelsprinkhaan
Als de mannetjes hun klankkast laten klinken,
kunnen de vrouwtjes hun pootjes niet langer stilhouden

D

at een volwassen sprinkhaan
veel verder springt dan een
larve ligt niet aan het verschil in
kracht. De grote spelen gewoon
"vals": bij hun sprongen maken ze
gebruik van hun vleugels. De larve
is - zoals op de foto te zien valt nog niet in het bezit van deze hulpmiddelen. Pas na maximaal vijf
vervellingen wordt de kleine springer ook een vlieger.

meteen aan insekten denken die
vaardig worden neergesabeld. De
prooien worden met de krachtige
kaken gevangen en vervolgens verpulverd doorgeslikt. Hun naam ontlenen deze sprinkhanen aan het sabelvormige aanhangsel van het
vrouwtje, een legboor waarmee zij
haar eieren in de grond legt. De
eieren overwinteren en komen pas
het volgende voorjaar uit.

Hoewel sprinkhanen nooit te beroerd zijn om ons tot laat in de
herfst op hun concerten te trakteren,
hebben maar weinig mensen het erg
met ze op. Wellicht spelen de verhalen over verschrikkelijke sprinkhaan plagen, die overigens nog
steeds landen teisteren, daarbij een
rol.
Die verhalen gaan echter niet op
voor de sabelsprinkhaan, die de
mens juist goed van pas komt omdat hij een jagende insekteneter is.
Daarbij moeten we ons echter niet
laten misleiden door zijn naam en

Het volwassen mannetje herkennen
we aan zijn muziekinstrument. Bij
een zittende sabelsprinkhaan is dat
van bovenaf zichtbaar als een donkere vlek achter het halsschild. Om
het goed te bekijken zouden we de
vleugels uit elkaar moeten vouwen.
Op de linkervleugel is dan een driehoekje met sterke nerven te zien.
Een daarvan is bezet met een groot
aantal haakvormige uitsteekseltjes.
In de rechtervleugel, die over de
linker valt, zit op een corresponderende plaats een scherpe rand, precies onder een rond vlies - het

sabelsprinkhaan (larve)

sabelsprinkhaan (imago)

membraan - dat als klankkast dienst
doet. Dus links zit de "hand" en
rechts zit de "snaar" en "klankkast".
Het mannetje beweegt de nerf met
de haakjes van de linkervleugel snel
heen en weer langs de rand van de
rechtervleugel. Zo produceren de
trillende vleugels het tsjirpende geluid. De sprinkhaan bolt zijn vleugels vaak nog iets op, zodat een
geluidversterkend "tunneltje" ontstaat. Striduleren heet deze vorm
van musiceren.
Door de overschrijding van de menselijke gehoorgrens is niet al het
geluid dat het diertje produceert
voor onze oren waar te nemen. Het
is dan ook niet voor ons bedoeld,
maar voor paarlustige vrouwtjes die
gelokt moeten worden. Eenmaal
aangestoken door het concert kunnen die hun voorpootjes niet rustig
op de grond houden. Maathouden is
er echter niet bij. De oren van de
sprinkhaan - kleine trommelvliesachtige orgaantjes - zitten in de
schenen van de voorpoten. En om
de richting te bepalen waaruit het
geluid komt, verzetten de diertjes
telkens hun poten. Zulke grote
"swingers" zijn de vrouwtjes dus
ook weer niet.
Tekst en foto’s:
Dick J. C. Klees
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Interessante ontwikkelingen
in gemeente Alphen-Chaam

I

n de afgelopen maanden zijn
er contacten geweest met gemeente Alphen-Chaam en gemet
meente
Baarle‑ Nassau,
Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, het Waterschap, Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en
de Landinrichtingscommissie. Op
18 januari 2010 zal het voltallige
bestuur van Mark & Leij een belangrijke bespreking hebben met
het College van Burgemeester en
Wethouders.
Met gemeente Baarle‑Nassau zijn
er twee gesprekken geweest over de
tentoonstelling over biodiversiteit,
die in voorbereiding is. Ook deze
gesprekken krijgen een vervolg.
Naar aanleiding van bovengenoemde contacten worden twee onderwerpen hieronder nader toegelicht:
Kerkdreef
Op dit ogenblik is Mark & Leij samen met andere groeperingen in
gesprek met gemeente AlphenChaam over de toekomst van het
gebied langs de Kerkdreef. Donderdag 28 november vindt er een bijeenkomst plaats onder leiding van
burgemeester Harrie Nuijten. In een
eerdere bijeenkomst in juni dit jaar
werd door de vele deelnemers een
groot aantal suggesties gedaan en
werden concrete acties voorgesteld
voor dit unieke gebied. Op voorstel
van Mark & Leij werd besloten om
eerst een degelijk onderzoek te laten verrichten naar de cultuurhistorische en landschappelijke waarden
van het gebied, om daarmee een
goede basis te hebben voor een verdere uitwerking van mogelijke
plannen. Inmiddels is het onderzoek opgedragen aan Karel Leenders en heeft hij zijn advies afgerond. Op 28 november zal hij zijn
bevindingen toelichten aan de deel-

nemers van de bovengenoemde bijeenkomst. Daar zullen conclusies
uit getrokken worden voor een mogelijke volgende stap.
Toekomst visie ‘Agenda van de
toekomst Alphen-Chaam in 2020’
In de raadsvergadering van 24 september stelde de raad de toekomstvisie ‘Agenda van de toekomst
Alphen-Chaam in 2020’ vast. Op
10 juni 2009 namen Jacques Valkenaars en Sjef Langeveld deel aan de
brainstormbijeenkomst die was belegd door het College van B&W
met verschillende groeperingen uit
Alphen-Chaam. Als gevolg van de
inbreng van Mark & Leij in die bijeenkomst vond er later een interview plaats met de opsteller van de
visie. Punten uit dit interview werden verwerkt in de uiteindelijke
tekst. Deze finale tekst werd besproken in de beleidscommissie van
de Raad op 14 september. Daar
heeft Mark & Leij aan de hand van
een notitie gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om in te spreken. In
de Raadsvergadering van 24 september is nader ingegaan op deze
notitie. Uiteindelijk is deze notitie
als bijlage toegevoegd aan de toekomstvisie. In deze notitie vraagt
Mark & Leij aandacht voor de belangrijke rol die de landbouw zou
moeten spelen, samen met de recreatie in de zorg voor “het eigene”
van het Mark & Leij gebied, haar
bewoners en bezoekers.
Op de website van de gemeente is
de visie te vinden en uiteraard ook
de verslagen van de vergadering
van de beleidscommissie en de
raadsvergadering. De tekst die door
Mark & Leij is ingebracht, is elders
in deze nieuwsbrief opgenomen.
Sjef Langeveld
voorzitter Mark & Leij

Herhaalde
oproep van
het bestuur:
“geef ons uw
e-mailadres”

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.
Op de vorige oproep werden niet zo
veel reacties ontvangen, vandaar
deze herhaalde oproep.
Wim Dumont

16

Mark & Leij Nieuwsbrief

Mist in de Huisdreef te Chaam
Foto: Ria Janssen
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Waarnemingen in de streek

H

et aantal e-mails dat naar
mij werd opgestuurd, was
beduidend minder dan afgelopen
zomer, maar blijft nog steeds tamelijk groot. De rubriek “Uit de mailbox” bevat dan ook maar een deel
van het werkelijk aantal berichten
dat werd verstuurd. Ook onze zuiderburen sturen regelmatig 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. Heb je
een leuke waarneming: blijf hem
insturen zodat ook andere leden
mee kunnen genieten.
EEN (NIET ZO WILLEKEURIGE) GREEP UIT
DE WAARNEMINGEN
Begin september werden zeer grote
groepen boerenzwaluwen waargenomen op de Bleeke Heide en de
Castelreesche Heide, respectievelijk
2000 en 1500 exemplaren.

kraanvogels

slechtvalk

Vanaf 6 september verblijft al weer
een slechtvalk op de Bleeke Heide
en vanaf 20 september worden twee
slechtvalken gezien. Op 23 september worden maar liefst drie exemplaren gezien. Sinds het begin van
de jaren 90 overwinteren er slechtvalken op de Bleeke Heide. De eerste waarneming in mijn archief dateert van 7 oktober 1973 in Alphen.

Foto: Jankees Schwiebbe/ www.birdphoto.nl

Foto: Jankees Schwiebbe/ www.birdphoto.nl

Deze waarneming is niet van mij,
maar van Johan Schaerlaeckens. In
die tijd had ik meer belangstelling
voor uitgaan en het drinken van
goudgele rakkers dan voor vogels.
Het lijkt zo doodgewoon tegenwoordig een waarneming van een
slechtvalk, maar ik moest in de beginjaren 80 helemaal naar Spanje
reizen om mijn allereerste slechtvalk te zien. De slechtvalk is een
echte kosmopoliet die in grote delen van de wereld voorkomt en ik
ben deze roofvogel dan ook op elk
continent tegengekomen.
Op 15 september werd een groep
van 50 overtrekkende kraanvogels
gezien boven de staatsbossen bij de
Huisdreef. Vanaf half oktober zijn
de klapeksters al weer gezien op
diverse plaatsen, zoals de Regte
Heide, ’t Ossengoor, de Castelreesche Heide en de Strijbeeksche Heide.
Diverse malen werden grote zilverreigers waargenomen in oktober en
november op de Regte Heide, de
Bleeke Heide, ’t Merkske en de
Castelreesche Heide. Op 8 november werden zelfs drie exemplaren

Mark & Leij Nieuwsbrief
gezien op de Castelreesche Heide.
Eveneens op de Castelreesche Heide werden in september en oktober
diverse bruine en blauwe kiekendieven gezien. Begin oktober werd er
tot twee maal toe een smelleken
gezien op de Castelreesche Heide.
De eerste toendrarietganzen meldden zich op 15 oktober op de
Bleeke Heide en enkele dagen later
werd hier ook een groep van 150
kolganzen gezien.
Opvallend zijn verder het aantal
waarnemingen van de kleine bonte
specht in de streek, vergeleken met
andere jaren. Onze kleinste specht
werd gezien op de Strijbeeksche
Heide, ’t Ossengoor, de Regte Heide, het Valkenberg en ’t Merkske.

BIJZONDERE
WAARNEMINGEN
Grote Mantelmeeuw
Op 26 september werd een grote
mantelmeeuw gezien op de Bleeke
Heide en dit was de derde waarneming deze eeuw in de streek. Vóór
het jaar 2007 vind ik geen enkele
waarneming in mijn archief. Van
dichtbij bekeken zijn grote mantelmeeuwen kolossale vogels: het zijn
de grootste meeuwen ter wereld.
Hij wordt soms ook beschreven als
de koning van de meeuwen. Ze

grote mantelmeeuw
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kolgans

Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl

worden gevonden langs de kust van
Europa tot aan de kust van NoordAmerika.
Tegenwoordig zijn grote mantelmeeuwen het hele jaar in Nederland
te zien, maar dan vooral langs de
kust. Ze trekken niet vaak landinwaarts. In de zomer betreft het veelal dieren in jeugdkleed. Deze zijn
wat moeilijker te onderscheiden van
jonge zilvermeeuwen. Ze ogen toch
iets donkerder en zijn beduidend
groter. Volwassen vogels zijn alleen te verwarren met kleine mantelmeeuwen, maar zoals hun naam

Foto: Theo Terwiel / www.birdpix.nl

al zegt, zijn deze aanzienlijk kleiner.
Duinpieper
Op 28 augustus werden twee duinpiepers (foto pagina 21) gezien op de
Strijbeeksche Heide en vijf dagen
later werden er wederom twee gezien en wel op de Castelreesche
Heide. Dit is echt bijzonder omdat
ik in mijn omvangrijke digitale archief in totaal slechts vijf waarnemingen van deze vogel vind en al
deze waarnemingen zijn deze eeuw
gemaakt. De eerste waarneming
was op 20 april 2003 in natuurreservaat ‘t Merkske.
De duinpieper is een onopvallend
gekleurde vogel, die voornamelijk
voorkomt op kale bodems, zoals
stuifzanden, duinen en onbegroeide
stukken in heidevelden.
De vogel lijkt op de boompieper,
maar heeft minder duidelijke strepen op de bovenzijde en geen of
nauwelijks zichtbare strepen op de
onderzijde. De vogel wordt meestal
lopend gezien in een rechtopstaande
houding.
De duinpieper was tot voor kort een
zeldzame maar karakteristieke
broedvogel van zandige heidevelden en zandverstuivingen. In de
jaren vijftig en zestig van de vorige
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Foto: Alexander Koenders / www.alexanderkoenders.nl

eeuw kwam de duinpieper nog met
tientallen paren voor op de Veluwe,
in Limburg en Noord-Brabant.
Daarna kromp het verspreidingsgebied steeds verder in. Eén van de
oorzaken van het verdwijnen is de
vermindering van de oppervlakte
zandverstuivingen door de aanplant
van bossen. De resterende stuifzanden worden minder geschikt door
vergrassing, de opkomst van het
mos grijs kronkelsteeltje en door
recreatie. In 2004 en 2005 werden
geen broedparen in Nederland meer
aangetroffen.
De duinpieper staat op de Rode
Lijst van vogels.
Waterpieper
Op 20 oktober werden twee waterpiepers gezien op de Bleeke Heide.
In totaal vind ik elf waarnemingen
van deze pieper in mijn archief. De
eerste waarneming dateert van 4
december 1992 op de Regte Heide.
De waterpieper broedt in bergachtige gebieden, zoals de Pyreneeën, de
Alpen en de Balkan en is in Nederland doortrekker en wintergast. De
meeste waarnemingen in onze
streek zijn dan ook in de winter gemaakt, maar enkele waarnemingen
zijn in voorjaar en najaar gemaakt.

De waterpieper is gemakkelijk te
verwarren met de meer algemene
graspieper. De poten zijn echter
donkerder van kleur en in het zomerkleed ontbreken de strepen op
borst en de flanken. In het zomerkleed is de borst eerst nog enigszins
roestbruin van kleur, maar door
slijtage van de
veren verdwijnt deze kleur later in
het seizoen.

waterpieper

Ruigpootbuizerd
Op 15 oktober werd in natuurreservaat de Liereman in Oud-Turnhout
een ruigpootbuizerd gezien. In totaal vind ik slechts elf waarnemingen in mijn archief, waarvan maar
liefst acht op de Bleeke Heide.
De eerste waarneming dateert van
23 oktober 1976 op de Bleeke Heide. De ruigpootbuizerd lijkt soms
sterk op de buizerd, omdat de laatste een erg variabel verenkleed
heeft. Onervaren vogelaars determineren dan ook vaak gewone buizerds als ruigpootbuizerd
De ruigpootbuizerd is groter dan de
buizerd en is vaak ook wat lichter
van kleur. Zijn staart is wit en heeft
een zwarte eindband en zijn poten
zijn geheel bevederd. Lichte buizerds kunnen ook wit op de staart
hebben, maar missen (meestal) die
duidelijke donkere band
Het voorkomen in Nederland in de
winter van de ruigpootbuizerd heeft
een grillig karakter.
De roofvogel komt dan voor in zeer
klein aantal, maar soms zijn er veel
meer zoals in 1981 en 1995.
Wie in de winter de Oostvaardersplassen en omgeving bezoekt heeft
een goede kans om de vogel te vinden.

Foto: Michel Veldt / www.pbase.com/brenda_michel
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Foto: Rudi Debruyne / www.rudidebruyne.be

De ruigpootbuizerd broedt in het
noorden van Europa, maar trekt in
de winter naar West- en MiddenEuropa. Op heldere dagen in het
voor- of najaar vliegt de vogel vaak
op grote hoogte over Nederland.
Wanneer de vogel gaat broeden,
hangt af van het voedselaanbod, in
slechte jaren broedt de ruigpootbuizerd helemaal niet.
Taigaboomkruiper
Op 30 september werd op de Castelreesche Heide een taigaboomkruiper waargenomen! Deze waarneming is zover mij bekend de eerste in de streek en is dus wel heel
bijzonder. De taigaboomkruiper is
nauw verwant aan de boomkruiper.
Beide soorten komen in Nederland
voor, al is de boomkruiper vele malen algemener. Van de taigaboomkruiper komen in Nederland twee

verschillende ondersoorten voor: de
taigaboomkruiper die in Noord-

duinpieper

Europa broedt en in de wintermaanden nog wel eens bij ons opduikt en
de kortsnavelboomkruiper die oorspronkelijk in Midden-Europa
voorkomt en waarvan een klein deel
in Nede rla nds Zuid-Limburg
broedt.
De verschillende boomkruipersoorten zijn niet alleen nauw verwant,
ze lijken ook heel erg op elkaar.
Alleen de zeer geoefende vogelaar
ziet het verschil. De zang van de
taigaboomkruiper verschilt duidelijk van de zang van de boomkruiper en is een goed kenmerk. Verder
heeft de taigaboomkruiper een helder witte buik (bij boomkruiper
lichtbruin), een kortere snavel en de
witte wenkbrauwstreep is opvallender dan bij de Boomkruiper.
Het is en blijft niettemin zeer moeilijk voor gewone stervelinge n
(zoals ik), om een taigaboomkruiper
te determineren, als je de zang niet
hebt gehoord. Ik heb dit zeer recentelijk nog aan den lijve ondervonden tijdens mijn trip naar Roemenië
en we de grootste moeite hadden
beide soorten uit elkaar te houden.
Hazelworm
Op 16 augustus werd op de Strijbeeksche Heide in de omgeving van
het Rondven een dode hazelworm
gevonden. Af en toe wordt in onze

Foto: Paul Cools / www.pbase.com/paulcools666
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streek een hazelworm gezien. Hazelwormen zijn vaak lastig te vinden omdat ze weinig op open plekjes zonnen. In de maand mei bestaat
er de grootste kans dat men ze zonnend kan aantreffen. De rest van het
jaar verschuilen ze zich vaak in
bladlagen, onder heidestruiken of
ondergronds. De hazelworm komt
in Nederland alleen in het oosten en
zuiden voor. De hazelworm is een
pootloze hagedis die vaak ten onrechte voor een slang wordt aangezien. De hazelworm ziet eruit als
een kleine slang met een glad, iets
glanzend licht- tot donkerbruin lichaam
De hazelworm kan tot 50 cm groot
worden. Hazelwormen kunnen net
als alle andere hagedissen hun
staart laten vallen als ze worden
opgepakt. Op deze manier kunnen
ze ontsnappen aan hun belagers.
De hazelworm is een zeldzame Rode Lijst soort

UIT DE MAILBOX
Joost van den Ouweland op 16
augustus:
Deze morgen (16/08/2009) vonden
we in de buurt van het Rondven een
dode hazelworm.
Hoewel behoorlijk verminkt ziet

hazelworm
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Foto: Sytze Jongma / www.sytze-natuurfoto.nl

hij/zij er van dichtbij nog behoorlijk
vervaarlijk uit.

Moeilijk te zien man/vrouw: donker
silhouet en geen verrekijker bij me.

Ad Jansen op 19 augustus:
Vanmorgen rond 9 uur. Boven het
centrum van Etten-Leur een tiental
gierzwaluwen, luid roepend en achter elkaar jagend, het leek wel lente! Erg laat voor deze soort. Zouden
ze met de warme/hete bel meegekomen zijn naar hier? Gisteren ook
een bruine kiek foeragerend boven
de beek aan de Ulicotenseweg.

Huub Don op 21 augustus:
Vanmiddag even op de Castelreesche Heide gewandeld. drie kiekendieven: juv. blauwe naast het zuidoostelijke ven en twee adulte vrouw
bruine: een in het hoge gras ten zuiden van zandpad en een bij Schootsen Hoek (versch. kleed). Op het
ZO ven: twee kleine plevieren, dodaars. Bij 'klauwieren sloot’: familie
roodborsttapuit (6 ex.). Schootsen
Hoekven: twee groenpootruiters en
oeverloper, zes tapuiten, familie
roodborsttapuit (5-6 ex.), dodaars.
Verder min. drie buizerds en drie
torenvalken en 260 canadese ganzen. Broskens: vier tapuiten. Wildertse Baan: juveniele havik. Bleeke
Heide: drie kemphanen, bosruiter,
oeverloper, tureluur.

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

Erik Rijnen op 23 augustus:
Vanochtend voor het eerst wezen
trektellen op Castelreesche Hei en
al meteen spektakel: tegen 12 uur
kwamen vier zwarte ooievaars over.
De vogels bleven eerst vrij lang
rondcirkelen hoog achter oostelijk
ven. Eén vogel zeilde daarna over
Kolonie naar Z. De drie andere
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Ad Kuijpers op 23 augustus:
Vandaag een prachtige wilgenhoutrups die de weg overstak. Ze zien er
uit als rode worstjes en kunnen wel
10 cm lang zijn, komen voor in laag
land in de buurt van open landschap
wilgen of iepen of ander loofhout.
De vlinders ervan zijn vaak lastiger
te vinden i.v.m. de goede schutkleuren op de boomstammen.

wespendief

(allemaal juveniele) kwamen daarna recht over de telpost en verdwenen over Schootsen Hoek. Na de
identificatie (...) nog een foto gemaakt, uitsnede bijgevoegd (foto
pagina 25).
Al redelijke roofvogeltrek: acht
wespendieven, twee bruine kiekendieven, twee boomvalken. Véél
zwaluwen, enkele giertjes. Ter

Foto: Cees Damen

plaatse een juveniele blauwe kiekendief en twee vrouwtjes bruine
kiekendief, alle drie langdurig jagend. Vermoedelijk zijn deze vogels al een poosje in gebied aanwezig. Samen met de aanwezige torenvalken, buizerds en blauwe reigers
een indicatie voor het voedselaanbod ter plaatse. Telling straks op
trektellen.nl terug te vinden.

Cees Damen op 5 september:
Op 4 september om 13.00 uur reed
ik door de Maastrichtsebaan, ongeveer 200 meter van de Willibrorduskapel. Vlak langs het fietspad was
een wespendief een wespennest aan
het uit graven.
Hij stoorde zich niet aan auto’s. Ik
stopte er naast en zij ging gewoon
door, alleen voor fietsers ging zij
even de boom in. Ik ben er een uur
later weer langs gegaan, maar ben
er tekort gaan staan, want toen ik
het raampje open deed om er een
foto van te maken vloog zij de
boom in, daarom is de foto van vogel in de boom. ‘s Avonds was ze
nog in de buurt en zij had heel het
nest eruit gehaald en was er een
behoorlijk gat. Deze vogel is een
vrouwtje want mannetjes hebben
gele ogen en geen gele vlekken boven de snavel.
Erik Rijnen op 6 september:
Vanochtend tijdens de trektelling
een bijzondere waarneming: om
acht uur arriveerde een velduil op
Castelreesche Hei. De vogel werd
even lastiggevallen door een plaatselijke torenvalk en ging daarna in
dekking bij Middenven. Wat de
waarneming nog specialer maakte,
was dat in dezelfde strook de jonge
blauwe kiekendief en twee bruine
kiekendieven verbleven. Terschellingachtige taferelen dus.
We hebben de vogel niet zien vertrekken; mogelijk en hopelijk blijft
hij even hangen.

koninginnepage

Foto: Marian Pijnacker

Stijn Leestmans op 11 september:
Deze morgen zat een draaihals op
de Castelreesche hei (zie waarne-
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tocht onderbreekt om in je tuinvijvertje van drie bij drie uit te rusten,
bij te eten en de nacht door te brengen.
Frank Degenaar 9 oktober:
Zondag 4 oktober zagen we tijdens
een najaarswandeling toch nog vier
soorten vlinders: distelvlinder, bont
zandoogje, witje en dagpauwoog. In
de staatsbossen een grote groep
kruisbekken en tevens sijzen.

watersnip

mingen.nl voor meer info). Verder
beetje trek van aalscholvers en zwaluwen, maar met de noordoosten
wind waarschijnlijk alles te hoog
over.
Verder nog enkele tapuiten en twee
bruine kiekendieven ter plaatse.
Jack had ook nog een slechtvalk.
Will Woestenberg op 11 september:
Vanmorgen zag ik een bunzing
langs de weg van Alphen naar Gilze
ter hoogte van het waterleidingbedrijf.

Foto: Erik Rijnen

Marian Pijnacker op 15 september:
Bijgaande foto (foto pagina 23) van
de koninginnepage heb ik gemaakt
op 23 juli 2009 in onze tuin aan de
Laan van Echternach in Alphen.
Erik Rijnen op 30 september:
Water is schaars op het moment en
dat leidt tot verrassende taferelen.
Zoals een watersnip die zijn trek-

Henk & Silvia Laarhoven op 14
oktober:
Vanmiddag zagen we tijdens een
wandeling over de Huisdreef
(vlakbij de Putvenweg) een groepje
van vier roofvogels cirkelend op
thermiek. Twee hiervan bleken buizerds maar de andere twee waren
rode wouwen! Kort daarna vlogen
binnen vijf minuten drie groepjes
kraanvogels over, in het totaal ongeveer 50 vogels!
Johan Schaerlaeckens op 15 oktober:
Nadat Eugène (v.d.L) en ik gisteren
al zeven toendrarietganzen, een
kleine rietgans en een kleine zwaan
in de Noordwaard hadden (zeearend
ook ter plaatse), zojuist vijfentwin-

Huub Don op 11 september:
Een enorme wolk boerenzwaluwen
(min. 1500-2000 stuks) vloog vanavond in spectaculaire slaapvlucht
boven de maïsvelden van de zuidelijke Bleeke Hei. Ben nog omgereden, maar kon ze helaas niet
meer lokaliseren. Benieuwd wat dat
morgen bij de jongens van de trektelpost oplevert.
Ook de adulte slechtvalk zit elke
avond op z'n stek.
Ad Jansen op 11 september:
Vanmiddag omstreeks 16.00 uur
boven Eldoradopark twee luid kekkerende boomvalken.

buizerd

Foto: Silvia Laarhoven
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ganzen met enkele kolganzen er
tussen, brandgans, enkele slobeenden, casarca, acht grauwe ganzen,
ca. veertig smienten en enkele wulpen.
Frank Degenaar op 26 oktober:
Op 25 oktober nog witje, dagpauwoog en meerdere atalanta’s!
Huub Don op 30 oktober:
Vanochtend aan het Langven mijn
eerste klapekster in de streek. Vogel
zat vlak langs het (fiets)pad op de
overgang van bos naar hei. Kon er
zo onder door lopen. Op de Bleeke
Hei een paartje slechtvalken in de
eik en zo'n 150 rietganzen en 300
kollen invallend op het gemaaide
stuk.

zwarte ooievaar

tig rietganzen op de Bleeke Heide.
Vital had vanmorgen al ruigpootbuizerd en klapekster op de Liereman.

Foto: Erik Rijnen

Jan Vermeulen op 25 oktober:
Gisteren een bezoek gebracht aan
de Bleeke Heide. Gezien: havik,
torenvalk, slechtvalk, tweeënveertig
wintertalingen, ca. 150 toendrariet-

Will Woestenberg op 18 oktober:
Gisterenavond hoorde ik een steenuil roepen op het industrieterrein in
Alphen.
Vanavond zag ik op datzelfde industrieterrein een kerkuil (de witte
vorm) overvliegen.

Jan Vermeulen

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 20 november
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 Willem Storm van Leeuwen
op 19 oktober:
Op 13 oktober jl. maakte ik deze
foto van een hoornaarnest aan
de Beekweg (van de Grazenseweg
naar de Bergweg). Misschien hebben jullie er wat aan. Voor ons was
het de eerste keer dat we een hoornaarnest zagen. De beestjes waren
niet agressief.

Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam
E-mail: jem.vermeulen@wxs.nl
Telefoon: 0161 491327
SMS: 06 5160 4190

Henk Laarhoven op 20 oktober:
Vanmorgen op de Bleeke Heide
twee waterpiepers en een bonte
strandloper.
Marc van Herck op 23 oktober:
Jan, in de Liereman zitten twee
klapeksters, baardmannetjes, goudvink en appelvink.

Silvia Laarhoven op 2 november:
Deze mooie witte buizerd (foto pagina 24) heb ik gisteren gefotografeerd vanuit de woonkamer.

hoornaarnest
Foto: Jan Willem Storm van Leeuwen
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15 januari 2010

Quizzzzzzzzzz
15

januari, zult u misschien
denken, wat is er dan?
Nou, er is een vakbeurs “Facilitair” in de Brabanthallen en als
we verder Googlen vinden we nog
een aankondiging voor een busreis
naar Bokrijk. Ook mooi, Bokrijk.
Maar dichter bij huis blijvend hebben we het natuurlijk over de jaarlijkse grote Mark en Leij quiz.
Daar heb je ze weer, zult u misschien denken.
We hebben het voor u nagekeken,
de winterstop van de eredivisie valt
van 20 december 2009 tot 22 januari 2010, dus voor het voetbal hoeft
u niet thuis te blijven. En Boer

zoekt Vrouw is dan ook al lang
weer voorbij.
Maar ik weet eigenlijk niks over
natuur zult u misschien denken.
Nou dat komt dan mooi uit want die
paar vragen die we daar over stellen
zijn juist voor de gemiddelde natuurleek goed beantwoordbaar. En
dat de Latijnse naam van de kraanvogel grus grus is krijgt u hierbij
cadeau.
Maar ik heb het allemaal al wel een
keer gezien zult u misschien denken.
Ja, dat denkt u misschien, maar dan

heeft u buiten de waard gerekend.
We hebben namelijk een kakelverse
quizmaster gevonden in de persoon
van Victor Hendriks. En het spreekt
voor zich dat de vragen en opdrachten nog spettender zijn dan voorgaande jaren.
Ja, ik weet wat de hoofdstad is van
Turkmenistan en uit welke steek
Gewurztraminer komt en dat in de
ronde van Vlaanderen de Bosberg
beklommen moet worden, zult u
misschien denken.
Nou, dat is dan jammer, die vragen
hadden we wel, maar gebruiken we
niet dit jaar. Misschien moet u eens
opzoeken wat twitteren ook al weer

is of wat meer gaan letten op mooie
doorkijkjes in uw buurt.
Ja, ik zou wel willen komen, maar
eigenlijk niet aan tafel met die of
die willen zitten zult u misschien
denken.
Nou, dat komt dan perfect uit. Aan
welke tafel u zit maakt u namelijk
zelf uit. U stelt zelf een team samen
van maximaal 7 personen of kiest
op de avond zelf waar u zich bij
aansluit.
Wat heeft dit nou met de doelstellingen van Mark en Leij te maken
zult u misschien denken.

Tja, hoe vaak is er een aangenamer
gelegenheid voor al onze honderden
leden om elkaar te ontmoeten
(netwerken) dan op deze vrijdagavond? Wij durven te stellen dat 1
avond M&L quiz oneindig veel beter voor de teambuilding is dan een
lang weekend Ardennen. Wedden
om een fles wijn dat U er na een
avondje quizzen ook zo over denkt.
Dan moet U er wel zijn op vrijdagavond 15 januari 2010 natuurlijk.
Namens M&L quiz commissie,
Joost van den Ouweland.

Quiz
Vrijdag 15 januari 2010
Aanvang 20.00 uur
Café Bellevue
Dorpsstraat 27
4861AA Chaam
Toegang is gratis
en voor iedereen
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Lezing: Warm & Koud

V

rijdag 19 februari wordt een
avond speciaal voor fotografen. Natuurfotograaf Peter Muller
zal zeldzame middenformaatdia’s
presenteren en van commentaar
voorzien. Hij gebruikt hiervoor een
unieke, handgemaakte 6/7 Goetschmann projector. De diashow is
van hoge technische kwaliteit,
smullen dus voor de liefhebbers
van fotografie, maar ook van landschappen en gevarieerde natuur.
Elke rechtgeaarde natuurliefhebber
zal zich tijdens deze voorstelling
kunnen vermaken, ook met de fototechnische informatie van de maker
zelf. Muller is bevoegd docent fototechniek. Normaal worden deze
dia’s op vier bij vijf meter geprojecteerd. In Chaam wordt dat iets kleiner want de zaal is er niet zo hoog.
Zo groots als het formaat is ook de
fotografie “WARM & KOUD”. U
zult zeer uiteenlopende en verbazingwekkende landschappen voorbij zien komen, van de ogenschijnlijk dorre woestijnlandschappen van
Death Valley tot en met de bevroren watervallen en de ijzige koude

in winters IJsland. Deze inspirerende dialezing bevat diverse prijswinnende ‘gouden sterren’ uit in de
BBC WILDLIFE-competitie! Peter
geeft bovendien graag fotografietips, u kunt na afloop alle mogelijke
vragen over fotografie aan hem stellen.
PETER MULLER (54) is docent
fotografie, beroepsfotograaf en lid
van het NatuurFotografenGilde
(NFG). Hij geeft o.a. masterclasses
reis- en natuurfotografie, maar doet
ook veel aan architectuur en algemene reportages. Naast het geven
van dialezingen, jureringen en reisbegeleiding schrijft hij ook in diverse tijdschriften over fotografie en
techniek. Hij heeft zich de laatste
tijd gespecialiseerd in computertechniek en beeldbewerking en
daarnaast vooral de ultieme diabeleving van het 6/7 cm grote middenformaat.
In het toonaangevende Duitse blad
Naturfoto verscheen in mei/juni
2000 een special over zijn fotografie, met name over grafiek in de
natuurfotografie. Kodak Nederland

bracht in 2001 de professionele kalender met zijn foto’s van het
Griekse eiland Santorini uit.
In 1999 won hij liefst 13 gouden
sterren nominaties in twaalf categorieën van de BBC BG Wildlife
Contest, bij meer dan 21000 deelnemers.
Muller is bekend van zijn FOTOmiddenformaat masterclasses, de
fotosessies bij de OP PAD-beurs
van de ANWB en van de populaire
fotomiddagen in het Haagse MUSEON, waar hij als interviewer én
lezinggever de speciale lezingencyclus in het kader van natuurfotografie verzorgde op extra groot projectieformaat: Liefst vier bij negen
meter panoramisch formaat, ondermeer met een Hasselblad gemaakt.

John van Raak

Dialezing
“Warm & Koud”
Vrijdag 19 februari
Aanvang 20.00 uur
Café Bellevue
Dorpsstraat 27
4861AA Chaam
Toegang is gratis
en voor iedereen
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Lezing: Evolutie

V

rijdag 19 maart komt dhr.
Hans Steur ons alles vertellen over evolutie, het proces van
het leven. Waar komen de soorten
vandaan? Hoe is de diversiteit van
het leven op aarde ontstaan? Dit
zijn vragen die de mens al sinds
zijn verschijning hebben bezig gehouden.

Elasmosaurus

Darwin was de eerste die de
overgang van de ene soort i n
de andere als een natuurlijk proces doorzag. Hij beschreef de natuurlijke selectie als de motor achter de verandering van de soorten.

En nog steeds
wordt natuurlijke selectie als
de belangrijkste
v o rme nd e
kracht gezien.
Maar op allerlei
punten zijn de
inzichten veranderd en
verhelderd, bijvoorbeeld
het
tempo waarin de evolutie zich afspeelt, de rol van het toeval, het
belang van uitstervingen.
Evolutie is het overgaan van de ene
soort in de andere. De vele soorten
planten en dieren die nu op aarde
bestaan, zijn allemaal in vroegere
tijden ontstaan uit andere soorten.
Verwante soorten hebben een gemeenschappelijke voorouder. Zo
stammen de Afrikaanse en de Indische olifant waarschijnlijk af van
een olifantensoort die zo'n vijf miljoen jaar geleden leefde.

zijn ontstaan. In deze lezing worden
de belangrijkste verschijnselen uitgelegd vanuit de biologie, de paleontologie en de erfelijkheidsleer.
John van Raak

Criorhynchus

Dialezing Evolutie
Vrijdag 19 maart
Aanvang 20.00 uur
Café Bellevue
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam
Toegang is gratis en voor iedereen

Mammoth imperator

De evolutietheorie is heel belangrijk, omdat je daardoor
beter begrijpt hoe de natuur op aarde zijn
vorm heeft gekregen.
Je krijgt meer respect
voor de natuur als je
weet hoeveel miljoenen
jaren het heeft geduurd
voordat al die soorten
Triceratops

Darwinvinken
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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.
Nieuwe snelweg door buitengebied Chaam??
Als het aan de architect Frank Toeset ligt, wordt het mooie buitengebied van Chaam binnenkort doorsneden door een snelweg. Hij ziet
de nieuwe snelweg als een oplossing om sneller naar Brussel te reizen door de drukke ring van Antwerpen te ontwijken. Hij wil de
A27 bij het knooppunt Sint Annabosch doortrekken naar Brussel
zonder Antwerpen aan te raken.
“Het plan ontstond uit persoonlijke
frustratie”, zegt de architect. Toeset
reisde vaak van Breda naar Brussel
en verbaasde zich over ‘de belabberde infrastructuur. Het aantal verbindingen van Nederland met België laat volgens hem te wensen
over.
“De belangrijkste drie snelwegen
vanuit Breda, Bergen op Zoom en
Eindhoven komen allemaal op de
ring van Antwerpen uit. Niet erg
effectief”, vindt Toeset. Volgens
hem is er behoefte aan een nieuwe
noord-zuid-verbinding. Dat levert
tijdswinst op en verlicht de druk op
de Antwerpse ring. “Ook het
knooppunt Galder op de A58 wordt
op deze manier minder belast.”
Om het plan te realiseren heeft de
architect contact gezocht met planologen van het ministerie van Verkeer en Rijkswaterstaat. “Die waren
al geïnteresseerd in het plan”, zegt
Toeset. Hij ziet wel in dat het
mooie landschap rond Chaam beperkingen voor het project op zouden kunnen leveren maar “dat hangt
nauw samen met de ecologische
waarde die wordt gehecht aan het
landschap”, zo schrijft Toeset in
zijn plan. Hij denkt de aantasting

van het landschap op te lossen door
tunnels en ecoviaducten.
Toeset heeft geen zicht op wat het
hele traject zou moeten kosten. De
architect wil een groep oprichten
van onder andere Belgische en Nederlandse deskundigen. Die moet
op zoek gaan naar sponsors voor
het project. Toeset heeft in november zijn project gepresenteerd in de
Bredase Stadsgalerij.
Bron: www.bredavandaag.nl

Legercomplex Baarle Nassau
Het voormalige legercomplex Baarle Nassau wordt teruggegeven aan
de natuur. De loodsen waar vroeger
de tanks stonden, gaan tegen de
vlakte. In die loodsen huizen echter
veel vleermuizen. Voor hen wordt
nu vervangende woonruimte ge-

grootoorvleermuis

bouwd.
De 53 overtollig geworden militaire
terreinen die defensie teruggeeft
aan de natuur, zijn hotspots voor
vleermuizen: veel bos, met doorgaans fijne gebouwen om in weg te
kruipen.
In de loodsen van mobilisatiecomplex Baarle Nassau wonen gewone
dwergvleermuize n en ge wone
grootoorvleermuizen. In zo’n geval
verbiedt de Flora- en Faunawet
sloop, tenzij er een alternatief wordt
geboden voor de vleermuizen. Dat
alternatief wordt nu gebouwd in de
vorm van een door de Zoogdiervereniging ontworpen vleermuistoren:

met dubbele muren om tussen weg
te kruipen, en balken om aan te
hangen.
De toren is een experiment, ook
voor de toekomst. Deze toren kan
onderzoeken of je met een dergelijk
bouwwerk de vleermuizen kunt
helpen. En als het werkt, zou je bijvoorbeeld een te bouwen elektriciteitshuisje wat hoger kunnen maken, met dubbele muren, zodat het
niet alleen een elektriciteitshuisje is,
maar óók een vleermuishuis.
Bron: Dienst Landelijk gebied

Agrarisch natuurbeheer moet
beter
Het agrarisch natuurbeheer van de
laatste jaren is niet effectief gebleken. Populaties van typische boerenlandvogels als grutto en veldleeuwerik gaan nog steeds achteruit.
Vogelbescherming heeft daarom
gelobbyd voor nieuwe en verbeterde pakketten voor weide- en akkervogelbeheer. Resultaat hiervan is
dat in 2010 een nieuw stelsel voor
agrarisch natuurbeheer in werking
treedt.
De biodiversiteit in het landelijk
gebied gaat hard achteruit en het
beleid om die trend te keren is niet
effectief geweest. Dat is de harde
conclusie van de Natuurbalans
2009.
Het Nederlandse agrarisch gebied is
internationaal gezien van groot belang voor soorten als grutto, kievit,
tureluur en scholekster en ook voor
overwinterende ganzen en zwanen.
Nederland kenmerkt zich daarnaast
door een veelheid aan unieke landschappen met elk hun eigen vogelbevolking. Vogelbescherming concludeert uit de Natuurbalans dat het
huidige beleid om landschap en
biodiversiteit te behouden te slap is,
onvoldoende effectief met onvoldoende middelen. De oorzaak is dat
Nederland een landbouw wil die
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scherp concurrerend is op de wereldmarkt. Dit brengt verdere intensivering met zich mee en dus ook
een verdere vervlakking van de
landschappelijke kwaliteiten en een
hogere milieudruk. Publieke doelen
als landschap, biodiversiteit en milieu komen daarmee nog verder in
de knel. De oplossing is een nieuw
Europees integraal beleid voor het
landelijke gebied.
Bron: Vogelbescherming Nederland

Mark & Leij Nieuwsbrief

Bil is oudste tureluur
Negentien jaar geleden ringde Kees
Bil op Wieringen een tureluurkuiken. Hij noemde hem Bil. De vogel
leeft nog steeds en staat intussen te
boek als de oudste tureluur van Nederland. De krasse knar keerde onlangs terug uit Afrika, van de kust
van Mauretanië, hier ongeveer vierduizend kilometer vandaan. De tureluur werd op de plas-dras staande
ijsbaan van Westerland enthousiast
begroet door vogelaar Wim Tijssen.
Deze nam enkele jaren geleden het
ringen op Wieringen over van Kees
Bil.
Bron: Noord-Hollands Dagblad

niet meer zo explosief groeien en
bosontwikkeling zal door de verminderde graasdruk meer kans krijgen. Op basis van de rijke beschikbaarheid van reeën, herten en zwijnen is er in Nederland plaats voor
enkele honderden wolven.
“Als we maar voor genoeg ruimte
en verbindingen zorgen, dan komen
die wolf en lynx vanzelf.” Zoogdieren zijn zo mobiel dat herintroducties meestal niet nodig zijn. Zeker
de wolf komt vanzelf. Het kan vijf
jaar duren of twintig, maar dan is
hij er echt. Iedere dag kan er nu een
wolf Nederland bereiken. En misschien is het al gebeurd.” Als hij
komt, moeten we er klaar voor zijn.
De natuur is dat al, de houding van
de mens is (vooralsnog) een grote
blokkade.
In Duitsland werkten alle partijen
samen in een pro-wolf campagne,
zowel natuurbeschermers als politici, jagers en boeren. Mede daardoor
verliep de terugkeer van de wolf bij
onze oosterburen tamelijk geruisloos.
Bron: Thijs Caspers in de nieuwsbrief van “Brabants Landschap”
zomer 2009

Wolven in Brabant?
Nu de wolven bezig zijn aan een
spectaculaire comeback is het niet
uitgesloten dat er binnenkort weer
wolven in Brabant rondlopen. Het
zou de hereniging betekenen van de
toppredator met zijn prooidieren,
die immers ook weer in flinke aantallen aanwezig zijn. Het gedrag
van deze prooidieren zal door de
aanwezigheid van de wolf natuurlijker worden. Hun aantallen zullen

Meldpunt bomen kappen geopend
Dit kapseizoen maakt VARA’s
Vroege Vogels samen met de Bomenstichting opnieuw een inventarisatie van de bomen die in Nederland onterecht gekapt dreigen te
worden.
Voor het eerst zijn er ‘boomagenten’ actief op het Meldpunt Kappen! Zij inventariseren de meldingen in hun provincie en ondernemen actie.
Eén van de successen van het Meldpunt Kappen van vorig seizoen is
het behoud van duizenden bomen in
de Gelderse gemeente Buren. De
gemeente wilde, om te bezuinigen,
aanvankelijk die bomen kappen,
omdat het onderhoud te veel geld
kostte. Dankzij de bezwaren heeft
de gemeente het plan ingetrokken.

Verder werden er naast een verzorgingstehuis in het Limburgse Weert
vier monumentale paardenkastanjes
behouden. Uit de inventarisatie van
Vroege Vogels en de Bomenstichting in 2008 bleek dat zeker
100.000 bomen onterecht werden
bedreigd met kap.
Dreigen er bij u in de omgeving
ook bomen gekapt te worden, dan
kunt u dat melden op de speciale
website: www.meldpuntkappen.nl
of www.vroegevogels.vara.nl.
Bron: Nieuwsbrief “Vroege vogels”

Invasie distelvlinders
Vogeltrek is een bekend fenomeen,
maar dat er ook trekvlinders zijn is
veel minder bekend. De distelvlinder behoort tot deze categorie en
trekt vanuit het Middellandse Zeegebied en landen ten zuiden van de
Sahara noordwaarts. Per jaar kunnen de aantallen waargenomen vlinders in Nederland enorm fluctueren.
Dit jaar was weer een goed jaar. In
de tweede helft van mei kwamen er
uit heel Europa berichten over een
enorme invasie. De vlinders zijn
ook massaal in Nederland neergestreken om zich voort te planten. De
nakomelingen van de vlinders die
nu worden waargenomen, trekken
vervolgens weer terug naar zuidelijker oorden. Er zijn nu ook aanwijzingen waar deze enorme aantallen
distelvlinders vandaan komen. Eind
maart was Constanti Stefanescu in
het Marrokaanse Atlasgebergte en
trof daar meer dan 150.000 poppen
aan in een grasland van nog geen
twee hectare! Ook wetenschappelijk
onderzoek met behulp van isotopen
geeft aan dat de vlinders die men
heeft onderzocht afkomstig zijn uit
het Atlasgebergte. Waarom het daar
dit jaar zo goed was, is nog niet
zeker, maar het zal vast te maken
hebben met de abnormaal natte
winter in Noord Afrika.
Bron: Waarneming.nl
Voor u samengesteld door
Johan Schaerlaeckens

Mark & Leij Nieuwsbrief

31

Organigram natuurvereniging Mark & Leij 2009 - 2010
Commissie EXTERNE CONTACTEN
extern.contact@markenleij.nl

DAGELIJKS BESTUUR
bestuur@markenleij.nl

Coördinator: Sjef Langeveld

Voorzitter: Sjef Langeveld
voorzitter@markenleij.nl
Secretaris: Jacques Valkenaars
secretaris@markenleij.nl
Penningmeester: Elly Cornelissen
penningmeester@markenleij.nl

Jeroen Stoutjesdijk
Jacques Valkenaars
Pieter van Eil
Jacolien Plugge

REDACTIE NIEUWSBRIEF
redactie@markenleij.nl
Eindredactie en lay-out: Wim Dumont
Karin Sommen
John van Raak
Joost van den Ouweland
Jan Vermeulen

BESTUURSLEDEN
bestuursleden@markenleij.nl
Jan Vermeulen; Cees Damen;
Jeroen Stoutjesdijk; Pieter van Eil;
Jacolien Plugge; Monique van den Broek

Activiteitencommissie
activiteiten@markenleij.nl
Coördinator: Jan Vermeulen
John van Raak
Monique van den Broek

LEDENADMINISTRATIE
ledenadmin@markenleij.nl
Wim Dumont

Werkgroep FOTOGRAFIE
fotografie@markenleij.nl

Werkgroep WERKDAGEN
werkdagen@markenleij.nl

Coördinator: Wim Dumont

Coördinator: Frank Degenaar

Werkgroep ZOOGDIEREN
zoogdieren@markenleij.nl

Werkgroep BOMEN
bomen@markenleij.nl

Coördinator: Dick Klees

Coördinator: Henk Cornelissen
WERKGROEPEN
werkgroepen@markenleij.nl
Coördinator: Jeroen Stoutjesdijk

Werkgroep AMFIBIEEN & VISSEN
kikkers@markenleij.nl

Werkgroep VLINDERS
vlinders@markenleij.nl

Coördinator: Jeroen Stoutjesdijk

Coördinator: Frans Vermeer

Werkgroep VOGELS
vogels@markenleij.nl

Werkgroep PLANTEN
Coördinator: Vacant
(werkgroep inactief)

Coördinator: Cees Damen

Monique van den Broek
0161-491445

Wim Dumont
06-40120592

Joost van den Ouweland
0161-491608

Jeroen Stoutjesdijk
076-5294769

Henk Cornelissen
013-5082355

Pieter van Eil
076-5656140

Jacolien Plugge
0161-492035

Jacques Valkenaars
076-5613348

Cees Damen
013-5081928

Dick Klees
0161-493170

John van Raak
06-30335917

Frans Vermeer
013-5079609

Frank Degenaar
0161-491478

Sjef Langeveld
06-20600202

Karin Sommen
06-25018709

Jan Vermeulen
0161-491327

www.markenleij.nl

COLOFON

De 32
"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:

430 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
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