
Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief      

Geaderd witje           Foto: Wim Dumont 
D e Landinrichting “Baarle-Nassau, Chaam en Ulicoten” zit in een 

eindfase. De boeren kunnen nu effectiever en bedrijfsmatiger werken. 
Een ander belangrijk doel van de landinrichtingscommissie was het realise-
ren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De meeste van onze leden 
weten inmiddels dat door het proces van de Landinrichting de laatste jaren 
mooie natuurgebieden zijn gerealiseerd zoals ’t Merkske, de Bleeke Heide 
en het Chaamsche Bekengebied. De Landinrichtingscommissie is er in ge-
slaagd 95% van de EHS te realiseren. Via het Groen Blauw Stimulerings-
kader (STIKA) wil de provincie ook in het primair agrarisch gebied meer 
voor natuur en landschap doen. Ook al vanwege het feit dat er in het land-
inrichtingsproces landschapselementen in het agrarische buitengebied ge-
sneuveld zijn, willen de provincies en de gemeentes de overgebleven ele-
menten behouden, verbeteren en nieuwe toevoegen.  
 
Wat is het Groen Blauw Stimuleringskader? 
De provincie is er zich van bewust dat er de laatste tientallen jaren veel na-
tuur- en landschapswaarden in Brabant verdwenen zijn. In enkele 

Groen Blauw Stimuleringskader 
operationeel in het  

Mark en Leij gebied 

Verder in dit nummer o.a.:

“Inrichten gebieden Chaamse Beek, 
Merkske-Oost en de Bremer 

(Brabantse Delta) 
 

“Veranderde waterhuishouding in 
Chaam” 

(Marcel Douma) 
 

“Alphen-Chaam eerste Cittaslow-
gemeente in Brabant” 
(Jacques Brummans) 

 

“12e fietstocht Mark & Leij  
weer gezellig” 

(Sandra Reijnders) 
 

“Nieuwe natuur” 
(Erik van der Hoeven) 

 

“…….” 
(Sjef Langeveld) 

 

“Sjef zegt het met bloemen” 
(Sandra Reijnders) 

 

“Excursie naar de Meinweg bij 
Roermond” 

(Will Woestenberg) 
 

“Ransuil” 
(Dick Klees) 

 

“Waarnemingen in de Streek” 
(Jan Vermeulen) 

 

“Uitgelicht” 
(Johan Schaerlaeckens) 

NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief   
Mark & LeijMark & Leij  

jaargang 14, nummer 54jaargang 14, nummer 54jaargang 14, nummer 54   Juni 2010Juni 2010Juni 2010   

Zomer 

Een monumentale eik uitrasteren: Provincie en gemeente betalen mee. 
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bedragen zegt overigens veel over 
het ambitieniveau van de gemeente-
besturen als het gaat om de waarde-
ring van natuur en landschap in hun 
buitengebied.  
In de Baronie hebben de gemeentes 
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, 
Gilze-Rijen en Rucphen het project 
voortvarend opgepakt. Zij hebben 
samen een plan voor groenblauwe 
diensten voor hun gebied opgesteld. 
Dit plan is in oktober 2009 onderte-
kend. De looptijd van het plan is 
vier jaar en is op 1 januari 2010 
ingegaan. In feite is het plan pas 
vanaf 4 mei operationeel omdat 
toen pas de budgetten bekend wer-
den. 
Het bedrag dat deze gemeentes en 
Waterschap Brabantse Delta heb-
ben ingezet bedraagt € 551.000. 
Deze financiering is als volgt ver-
deeld: Alphen-Chaam: € 200.000, 
Baarle-Nassau: € 75.000, Gilze-
Rijen: € 120.000, Rucphen              
€ 136.000, de Brabantse Delta € 
20.000.  Het tota le  bedra g              
(€ 551.000) wordt door de provin-
cie verdubbeld zodat er in totaal     
€ 1.102.000 beschikbaar is. Naar 
rato van hun inleg kunnen de ge-
meentes profiteren van het Stimule-

in een landschapselement, bijvoor-
beeld een poel of een houtsingel. 
Hij krijgt dan (boven zijn beloning 
als landschapsbeheerder) óók het 
waardeverschil tussen landbouw-
grond en natuurgrond uitgekeerd. 
De regelingen zijn alleen van toe-
passing op daarvoor aangewezen 
agrarische cultuurgrond en gelden 
niet voor agrarische bouwblokken , 
erven van particulieren en de EHS.  
 
De rol van de gemeentes 
De provincie is eigenaar van de 
regelingen en verdubbelt iedere 
euro die een gemeente of water-
schap beschikbaar stelt. De ge-

meentes bepalen zelf het bedrag dat 
ze inzetten. De hoogte van deze 

‘ouderwetse’ ruilverkavelingen 
(zoals “Alphen en Riel”) werd het 
structuurrijke landschap zelfs kaal 
geveegd. Voor een deel werden 
deze verliezen gecompenseerd door 
het vrijmaken en inrichten van de 
Ecologische Hoofdstructuur waar-
mee (plaatselijk) grote successen 
geboekt werden. 
Toch vond het provinciebestuur 
deze compensatie onvoldoende. 

Samen met de gemeentes en de Wa-
terschappen wil de provincie het 
karakteristieke Brabantse landschap 
behouden en verbeteren.  
Via het “Groen Blauw Stimule-
ringskader” belonen zij agrariërs en 
particuliere grondeigenaren die zich 
actief in willen zetten voor de kwa-
liteit van natuur en landschap in het 
agrarische cultuurlandschap. Dit 
kan bijvoorbeeld door de aanleg 
van een poel, het aanplanten van 
een houtwal (bijv. een elzensingel), 
de aanleg van een bloemrijke rand 
langs akkers of door het onderhoud 
van een mooie rij knotwilgen of 
eiken. Er zijn maar liefst eenen-
twintig pakketten ontwikkeld waar-
van boeren en particulieren gebruik 
kunnen maken. Behalve land-
schaps- en randenpakketten zijn er 
ook drie recreatiepakketten. Zo is er 
bijvoorbeeld een “recreatiewandel-
pad over boerenland” opgenomen. 
Aan ieder pakket zijn eisen voor 
inrichting en beheer gekoppeld. De 
hoogte van de beloning maakt het 
de boer of particulier mogelijk om 
voortaan zelf de natuur op de eigen 
grond te onderhouden. De afspra-
ken worden gemaakt voor zes jaar. 
De boer of particulier kan er ook 
voor kiezen (een deel van) de land-
bouwgrond definitief om te zetten 

(Vervolg van pagina 1) 
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ringskader. Verheugend is het hoge 
ambitieniveau van de gemeente 
Alphen-Chaam (€ 200.000).      
Alphen-Chaam realiseert zich dat 
een mooi, groen buitengebied rust-
zoekende toeristen trekt wat zich in 
toenemende mate vertaalt in econo-
mische impulsen. Overigens moet 
minstens 83% van de besteedbare 
gelden besteed worden aan effectie-
ve uitvoering in het veld. De rest 
zijn noodzakelijke overhead- en 
cursuskosten.  

Guust van de Steen aangesteld als 
veldcoördinator 
Uit ervaring met andere regelingen 
heeft de provincie geleerd dat veel 
geïnteresseerden opzien tegen het 
vele papier- en uitzoekwerk. Daar-
om wordt er in ieder gebied een 
veldcoördinator benoemd. Hij kent 
de regelingen door en door en geeft 
advies aan potentiële deelnemers.  
In ‘ons’gebied heeft de Agrarische 
Natuurvereniging Baarle-Nassau en 
omstreken in overleg met de ZLTO-
afdelingen Guust van der Steen 
voorgedragen als veldcoördinator. 
Uit mijn eigen ervaring (van vijfen-
twintig jaar) ken ik Guust als ie-
mand die niet alleen resultaatgericht 

werkt maar ook uitstekend kan om-
gaan met soms tegenstrijdige en 
gecompliceerde belangen. Dit blijkt 
o.a. uit het feit dat zowel boeren als 
natuurbeschermers tevreden terug-
kijken op het Landinrichtingsproces 
waarbij een goed evenwicht werd 
gevonden tussen de belangen van 
de boeren en de belangen van na-
tuur en landschap. Voorwaar geen 
gemakkelijke opgave. Guust heeft 
verder als voordeel dat hij zowel de 
mensen als de streek als geen ander 
kent.  
Inmiddels is hij door de provincie 
benoemd en aan de slag gegaan.  
Reden genoeg om Guust eens op te 
zoeken en te vragen welke ver-
wachtingen we van het Stimule-
ringskader mogen hebben in het 
Mark en Leij gebied. Guust is en-
thousiast over de tot nu toe getoon-
de bereidheid onder de boeren om 
mee te werken. In drie gemeentes 
heeft hij nu zes projecten in de pijp-
lijn. Bij de uitwerking van de voor-
beelden moet hij zich wat op de 
vlakte houden want de namen mo-
gen niet aan projecten gekoppeld 
kunnen worden. 
 Bij een jonge agrariër wordt op 
een perceel van zes ha een ha in 
het akkerrandbeheer opgenomen. 
 In een gebied met veel weidevo-
gels worden voor 2011 afspraken 
vastgelegd over uitgestelde maai-
data t.b.v. de jonge weidevogels. 
 Een kostbare eikenrij wordt ruim 
uitgerasterd en met een gras- of 
graan/bloemenmengsel inge-
zaaid. De betreffende boer is ver-
antwoordelijk voor het onder-
houd. 

In het kader van het pakket 
“recreatie-wandelpad over boeren-
land” is Guust in Alphen bezig met 
het creëren van nieuwe wandelom-
metjes die aansluiten op het be-
staande wandelnet. 
Specialist Carlo Braat van het 
“Brabants Landschap” staat Guust 
terzijde als er landschapselementen 
aangelegd worden. Dat gaat bij-
voorbeeld bij het aanleggen van een 
poel over de oppervlakte, de diepte, 

het talud, de beplanting etc. Bij het 
akkerrandenbeheer levert het Bra-
bants Landschap het benodigde 
bloemen/grasmengsel. Bij het aan-
leggen van natte EVZ’s (= Ecologi-
sche Verbindingszones) worden 
Guust en de grondeigenaar geadvi-
seerd door specialisten van de Bra-
bantse Delta.  
Dit klinkt allemaal heel mooi maar 
veel mensen zullen toch vooral naar 
hun portemonnee kijken voor ze 
besluiten in te stappen. Ik vraag dus 
of de beloning voldoende is om de 
inkomstenderving te compenseren. 
Guust werkt een hypothetisch voor-
beeld uit: Een boer doet voor één ha 
(gedurende zes jaar) mee aan het 
pakket “akkerflora- en faunarand”. 
Voor zaaizaad en arbeid krijgt de 
boer € 1365,00 per ha per jaar. 
Voor inkomstenderving ontvangt 
hij € 1300,00 per ha per jaar. Opge-
teld: € 2665,00. “Dit kan een boer 
met gras of maïs bij lange na niet 
verdienen”, besluit Guust.  
Guust heeft de AVN geadviseerd 
om in de toekomst borden te plaat-
sen bij de diverse projecten met 
verwijzing naar een informatiesite. 
Wij zijn heel benieuwd naar de 
zichtbare resultaten van het STIKA 
in de komende jaren en zullen in 
deze nieuwsbrief onze leden regel-
matig blijven informeren.  
Potentiële deelnemers kunnen con-
tact opnemen met Guust van der 
Steen: 06 29520635. 

 
 

Johan Schaerlaeckens 
Foto’s: Fotoarchief  

Brabants Landschap   

Guust v.d. Steen        Foto: Cees Jochems 
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W aterschap Brabantse Delta 
richt samen met Natuur-

monumenten en Staatsbosbeheer 
een aantal percelen in, in de 
stroomgebieden van de Chaamse 
Beek, ‘t-Merkse en De Bremer. Dit 
gebeurt in opdracht van de Land-
inrichtingscommissie Baarle-
Nassau. Het waterschap vergraaft 
in totaal 200.000 kubieke meter 
grond. Het werk duurt naar ver-
wachting tot november 2010. In 
die periode vindt veel zwaar ver-
keer plaats.  
 
Grondverzet 
Het waterschap Brabantse Delta is 
gestart met de werkzaamheden voor 
het bergen van water, het herstellen 
van vennen, het verbreden van wa-
terlopen en het aanleggen van poe-
len. Bijgaand kaartje geeft weer 
over welke oppervlakte de werk-
zaamheden zich uitstrekken. Het 
waterschap verplaatst en vervoert 
van mei tot ongeveer november 
200.000 m3 grond uit de projecten 
Chaamse Beek (2e fase), Merkske-
Oost en de Bremer. De vrijgekomen 
grond wordt met vrachtwagens naar 
agrarische percelen gebracht. Op 
deze manier wordt de grond ingezet 
als onderdeel van de kavelaanvaar-
dingswerken binnen de landinrich-
ting Baarle-Nassau. In deze kavel-
aanvaardingswerken worden ook de 
terreinen ingericht die binnen de 
landinrichting voor de natuur zijn 
vrij gemaakt. Zo wordt werk met 
werk gemaakt. 
 
Met de graafwerkzaamheden reali-
seert het waterschap de natte ecolo-
gische verbindingszones, een aantal 
natte natuurparels en de aanleg van 
waterbergingen. De waterbergingen 
zijn nodig om verdroging te voor-
komen. Ook bestaan de werkzaam-
heden uit het plaatsen van knijpstu-

wen, het aanbrengen van faunadui-
kers, de aanleg van moerasstroken, 
het aanbrengen van beplantingen en 
het inzaaien van terreinen. 
 
Plaatsen van knijpstuwen 
In het gebied is het noodzakelijk 
om water langer bovenstrooms vast 
te houden, dit heet ‘water bergen’. 
Daarom plaatst het waterschap 
knijpstuwen in overleg met de be-
trokken agrariërs. In totaal plaatst 
het waterschap in de drie projectge-
bieden meer dan 80 knijpstuwen. 
Dit is uniek in Nederland. Deze 
stuwen worden geplaatst in de bo-

venlopen van de beken om daarmee 
zoveel mogelijk water zo hoog mo-
gelijk in het afwateringsgebied lan-
ger vast te kunnen houden. Het doel 
is om de hoger gelegen gebieden 
natter te krijgen en overtollige te 
snelle afvoer van water te beperken. 
Dit alles om de waterafvoer gelijk-
matiger te laten zijn en daardoor 
ook wateroverlast verderop stroom-
afwaarts van het gebied (bijvoor-
beeld Breda) te verminderen. 
 
Beschermen van flora en fauna 
Het waterschap voert het werk uit, 
gericht op het beschermen van plan-

Inrichten gebieden Chaamse Beek (2e fase), 
Merkske-Oost en De Bremer 

begrenzing van de clusters en IGA-gebieden  (Integrale Gebiedanalyses) 
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tuur, bereikbaar vanuit andere na-
tuurterreinen, in een agrarische om-
geving) gebruikt worden. Twee ha 
is toebedeeld aan het waterschap 
Brabantse Delta voor natte EVZ en 
waterberging.  
 
Het herinrichten draagt zeker bij 
aan betere verspreidingsmogelijk-
heden en het vergroten van leefge-
bieden voor met name amfibieën, 
struweelvogels en kleine zoogdie-
ren. Een deel van de duikers wordt 
vervangen door een faunapassage. 
Daardoor vormen zij geen barrière 
meer voor migrerende fauna. Het 
passeerbaar maken van de overige 
duikers (o.a. onder drukke wegen) 
om het verspreiden van diverse 
diersoorten te bevorderen, wordt 
ingevuld door de gemeente of door 
het waterschap. 
 
Op basis van de Nota Boomkikker 
van de provincie Noord-Brabant 
worden in het gebied poelen gerea-
liseerd. Hierdoor ontstaat een ver-
bindingszone voor boomkikkers 
van de bestaande kernpopulatie in 
Gilze tot aan het Merkske. De poe-
len worden in het gebied met name 
gerealiseerd in het Zwartlaag, het 
Broek en langs de Chaamsche beek. 

ten en dieren. Van alle beschermde 
diersoorten in het gebied is bekend 
wanneer ze zich voortplanten. Er is 
een protocol ontwikkeld dat aan-
sluit bij de Flora- en Faunawet. De 
aannemers hebben de planning aan-
gepast op dit protocol. De wet be-
paalt waar wel of niet gewerkt kan 
worden. Hierdoor kan het gebeuren 
dat het werk op bepaalde plekken 
tijdelijk stil ligt en later weer verder 
gaat.   
 
Mark en Leij betrokken 
De Natuurvereniging Mark en Leij 
is via de klankbordgroep betrokken 
bij het opstellen van de inrichtings-
plannen. In het inrichtingsplan 
‘Chaamse Beken en deelgebieden’ 
is uitgegaan van de volgende streef-
beelden en doelen. 
 
NATUUR 
 
Ecologische verbindingszones 
(EVZ) 
Langs een aantal beken wordt een 
EVZ gerealiseerd, daar waar gron-
den zijn toebedeeld. Een aantal per-
celen die zijn toebedeeld aan 
Staatsbosbeheer en Natuurmonu-
menten kunnen ook als steppingsto-
ne (stapsteen = een klein stukje na-

Natuurdoeltypen 
Door middel van de voorgestelde 
inrichtingsmaatregelen worden de 
hydrologische omstandigheden ge-
creëerd die overeen stemmen met 
de op deze locatie gewenste natuur-
doeltypen. Het natuurdoeltype moe-
ras langs de verschillende beken 
wordt ingevuld door middel van 
een eenzijdig accoladeprofiel. De 
inrichting van het gebied past bin-
nen de brede variatie die door de 
provincie aan het natuurdoeltype 
moeras is toegekend.  
 
Op een aantal locaties zijn moge-
lijkheden om vochtig schraalland te 
realiseren. Onder andere in het 
Zwartlaag en het Broek. Waar dit 
niet mogelijk is wordt ingezet op 
bloemrijk grasland. Voor de bosge-
bieden wordt ingezet op hoogwaar-
dig functionerend bostype. 
 
LANDSCHAP EN CULTUUR-
HISTORIE 
De verschillende landschapstypen 
beekdal, oude cultuurgronden en 
jonge heideontginningen zijn beter 
te onderscheiden, door binnen de 
nieuwe natuurgebieden het land-
schap en de cultuurhistorie te ver-
sterken. Zo zijn belangrijke structu-
ren als waterlopen en beekdalen 
versterkt met beplantingen en is er 
meer samenhang tussen de verschil-
lende elementen.  
Een aantal historische vennen (of 
drassige laagten) wordt hersteld: 
het Katteven, Het Zuur en het 
Flaasven. Steilranden worden be-
houden of versterkt. Alle histori-
sche groenstructuren binnen de 
deelgebieden, die aangegeven zijn 
op de cultuurhistorische waarden-
kaart van provincie Noord-Brabant, 
worden behouden of versterkt met 
beplantingen. Zo is het cultuurhis-
torisch waardevolle verkavelings-
patroon in de Leg, de Staarten, 
Chaamse Beekdal en Chaams 
Broek versterkt. Bij de uitvoering 
wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met archeologische en 
aardkundige waarden. 

het Diepven 
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Het inrichten van natuurgebieden in 
het plangebied is gebaseerd op het 
landschapstype: grootschalig ratio-
nele karakter van de jonge heide-
ontginning (3), open en natte karak-
ter van het beekdallandschap (1) of 
kleinschalig karakter van het oude 
cultuurlandschap (2).  
 
BEPLANTINGEN 
Beekbegeleidende beplantingen 
vormen een aaneengesloten hout-

singel met een gesloten kronendak. 
Hierdoor is de beek beschaduwd. 
Dit bevordert de waterkwaliteit en 
door een lagere plantengroei in de 
beek is er op den duur minder on-
derhoud nodig. De sortimentskeuze 
bestaat voornamelijk uit ‘natte’ 
boomsoorten zoals els, wilg, es.  
 
Houtsingels 
Met het doel de verschillende soor-
ten landschap te benadrukken, wor-

den er twee soorten houtsingels 
aangeplant: de zogenaamde ZM-
houtsingel en de ratio-houtsingel. 
 
De ZM-houtsingel accentueert de 
grens tussen hooggelegen cultuur-
gronden en laaggelegen natuur/
beemden. Aan cultuurzijde ziet de 
houtsingel er strak uit. Aan beek-
dalzijde vormt de houtsingel met 
mantel-, zoom- en kruidenvegetatie 
een natuurlijke en gevarieerde bio-
toop, waar dieren beschutting, rust 
en voedsel kunnen vinden. Tevens 
vormt de houtsingel een buffer voor 
verstoringen als bemesting, geluid, 
etc. Uitlopers accentueren histori-
sche kavelgrenzen loodrecht op de 
beek en zijn laag (struweelhoogte) 
om het open karakter van het beek-
dal te behouden. De sortimentskeu-
ze bestaat uit eik, es, populier, 
beuk, els, zomerlinde, schietwilg, 
hazelaar, grauwe wilg, boswilg, 
wilde lijsterbes, inlandse vogelkers.  
 
De ratio-houtsingel is een strak aan-
gelegde houtsingel die de rationele 
verkaveling van de jonge heideont-
ginning aangeeft. Deze houtsingel 
is relatief breed om de grootschali-
ge maat van de blokken aan te ge-
ven. De sortimentskeuze bestaat uit 
eik, berk, lijsterbes en grove den. 
Struweel zal zich pleksgewijs spon-
taan ontwikkelen in het beekdal of 
jonge heideontginning. Door de 
beperkte groeihoogte blijft de open-
heid van deze gebieden behouden. 
Bij nieuwe en bestaande houtsin-
gels wordt door aanplant en/of uit-
rastering een zoom- mantelvegeta-
tie van variërende breedte gereali-
seerd. 
 

 
 
 

Bron: Brabantse Delta 
Foto’s en afbeeldingen:  

waterschap Brabantse Delta 

Landschapsstructuur omgeving Chaam 

het Dennegoorven 
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lekker rood uitziet, wordt hij met de 
hand afgeknipt, zodat hij niet be-
schadigt. De Lambada is heel zoet 
en zacht en is alleen in de betere 
groentewinkels verkrijgbaar en na-
tuurlijk ook in de eigen thuiswin-
kel. Christ wisselt veel vakkennis 
uit met aardbeienkwekers in andere 
landen. Zo blijft hij up-to-date. Op 
deze manier kan hij een heel jaar 
rond aardbeien kweken. Het was 
interessant om te zien en Christ zijn 
verhaal was heel duidelijk en met 
veel gevoel over zijn bedrijf. 
 
Warme worst 
De lunch was in de kantine van het 
Chaletpark ‘De Bosrand’. We wer-
den er gastvrij onthaald. De fietsers 
hadden een stevige bui over zich 
heen gehad, dus vooral de broodjes 
met warme worst gingen er goed in. 
Ondertussen hoorden we compli-
menten over de route, zoals “goh, 
nou woon ik hier al tien jaar, maar 
ik heb paden gefietst die ik nog niet 
kende” en ”leuk zeg, door die laag-
hangende beplanting fietsen”. 
 
Honingsnoepjes  
In de kantine waren ook twee im-
kers met een bijenvolk aanwezig 

O p 30 mei vond weer de jaar-
lijkse fietstocht van Mark en 

Leij plaats. Dit jaar was de tocht 
georganiseerd in nauwe samen-
werking met de Rabobank. Het 
thema van deze tocht was: “De 
Smaak van de Zuidelijke Baro-
nie”. Om half acht startte een 
hulpploeg van 8 man en vrouw 
sterk met het smeren van de 240 
broodjes en het vullen van de 60 
overlevingspakketten. Dankzij di-
verse sponsoren waren er veel ex-
tra’s. 
 
Druilerige start 
Vanaf 9 uur druppelden de fietsers 
binnen. Helaas waren de weergoden 
ons wat minder goed gezind en 
kwamen er minder mensen dan zich 
hadden ingeschreven. Dat was wel 
jammer voor de organisatoren, Ma-
rianne en Wim Dumont, die veel 
werk in de voorbereidingen hadden 
gestoken. Overigens lieten degenen 
die wel mee fietsten (24 “dieharts” 
en drie begeleiders) zich niet door 
het wisselvallige weer ontmoedi-
gen. Het was de hele dag reuze ge-
zellig.  
 
Lambada 
De koffiestop was bij aardbeien- en 
aspergekweker Vissers. Na een 
smakelijke kop koffie met een kren-
tenbol en een hand vol aardbeien, 
kregen de deelnemers een uitgebrei-
de rondleiding door de aardbeien-
kas van Christ en Ria Vissers. De 
aardbeienplantjes worden gestekt in 
bekertjes en gaan dan in een koe-
ling die één graad onder nul is. Als 
het daarvoor tijd is worden de stek-
jes uitgeplant in containerpotten. 
Deze potten worden op een han-
gend rek gezet en aangesloten op de 
watervoorziening. De beregening, 
de bemesting, de warmte en de kou 
worden door de computer geregeld. 
De aardbeien die Christ en Ria telen 
heten Lambada. Als de Lambada er 

van de bijenhoudersvereniging St. 
Ambrosius uit Alphen e.o. Op het 
biljart lagen diverse bijenproducten 
uitgestald. We kregen uitgebreid 
uitleg en we konden de honing 
proeven op zelfgebakken brood. 
Ook konden we een kijkje nemen in 
een bijenkast. De koningin had 
“rugnummer” 45. Dankzij dit merk-
teken was de koningin van het bij-
envolk goed te volgen. Na de lunch 
kreeg iedereen een zakje honing-
snoepjes mee. 
 
Guinnestaart 
We gingen op de thee in Alphen. 
De bakker op de markt had een 
enorm grote Guinnes-Book-of-
Records-taart met aardbeien gebak-
ken. De Rabobank sponsorde ons 
met een stuk van deze taart en een 
kopje thee of koffie. Verder was er 
een podium met cabaret en zangko-
ren en vele kraampjes. Ik zag een 
mannenkookclub, ik proefde scha-
penkaas, ik zag streekwijn en 
streekbier, de ZLTO met groen 
voor blauw, boeken, jam fietsroute-
kaarten en nog veel meer.  
 
Opdrogen in Bellevue 
De route van Alphen naar Chaam 

12e Fietstocht Mark & Leij weer gezellig 

Naast de koffie en krentenbol ook volop aardbeien proeven. 



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   999   

liep via de Schans, hoewel de eerste 
club fietsers rechtstreeks de gezel-
ligheid van Bellevue opzochten. 
Daar hebben we gezellig een tijdje 
zitten opdrogen en nakletsen. We 
keken terug op een geslaagde dag. 
Rond een uur of vijf vertrok de laat-
ste “plakker” van Mark en Leij 
(ikzelf) huiswaarts. 
 
Kroon op het werk 
Diezelfde avond kregen we van een 
van de deelneemsters, Karin Dege-
naar, de volgende enthousiaste 
mail:  
“Bedankt,  alle organisatoren van 
Mark & Leij voor jullie inzet. Dit 
wil ik jullie via deze mail laten 
weten want de grote tegenvaller 
was toch wel het aantal afzeggers 
door het slechte weer. Voor mij 
was het de eerste keer, meerijden 
met de jaarlijkse fietstocht, maar 
zeker niet de laatste keer, hoewel 
ik daar vanochtend beslist anders 
over dacht. Zeker weten, met mooi 
weer ga ik de route nogmaals fiet-
sen en genieten van onze mooie 
omgeving maar nu even niet, al 
schijnt de zon al drie volle uren na 
onze thuiskomst. Dus een prachti-
ge beloning na een dag van slecht 
weer. 
De route was mooi, de organisatie 
perfect, de sfeer gezellig en ieder-
een hield de moed erin. 

Weer of geen weer, ik ga! Met 
lood in mijn schoenen omdat ik 
toch het laatste moment in mijn 
uppie ging meerijden. Niets van 
gemerkt want in no time heb je een 
fietsmaatje en onderweg merk je 
niets meer van het alleen zijn. 
Kortom, het was gezellig en goed 
georganiseerd.” 

Dit welgemeende compliment zien 
we als de kroon op het werk van het 
team dat deze tocht begeleidde: 
Martha & Harry Wildhagen, Jeanet 
de Jonge, Sandra Reijnders, Fred 
Froger, Cees Damen en Marianne 
& Wim Dumont. 
 
Sponsoren 
Dat ook de twaalfde fietstocht van 
Mark & Leij, ondanks het slechte 
weer, toch een succes werd was 
mede te danken aan de financiële of 
materiële bijdragen van enkele 
sponsoren. Graag willen wij daar-
voor de volgende sponsoren harte-
lijk bedanken: de Rabobank, Café 
Bellevue, Luxe Bakkerij Nagelker-
ken, Tuincentrum ’t Houtgoor, As-
perge- en aardbeienteler Christ & 
Ria Vissers te Ulvenhout, HUBO 
en Super de Boer Chaam. 

 
 
 

Sandra Reijnders  
Foto’s: Martha Wildhagen 

Een klein deel van de Guinnestaart 

 

A ls je nú door het gebied van Mark 
& Leij rijdt dan valt de overvloedi-

ge verlichting van sommige huizen in 
het buitengebied niet op. 's Winters wel. 
Nu is het 's avonds zo licht dat u deze 
nieuwsbrief op uw gemak in de avond-
zon kunt lezen. Het is zomer en licht, 
overal. De natuur lijkt er geen last van 
te hebben. Het is eerder een hulp. Veel 
organismen hebben baat bij korte nach-
ten en lange dagen. 
  
De lengte van dag en nacht bepalen de 
groeikansen, de trekperioden, de broed-
perioden. We weten hoe we met licht de 
natuur kunnen manipuleren, bijvoorbeeld 
bij de kweek van bloemen in de kas of 
bij het houden van kippen in een batterij. 
Je "rommelt" wat met licht en je krijgt 
sneller bloemen of meer eieren. 
Als bomen te dicht bij lantaarnpalen 
staan kunnen ze te laat of te vroeg in het 
jaar in blad staan. De kans op vorstscha-
de is dan groot. Van de eikenprocessie-
rups is bekend dat de explosieve ver-
spreiding is begonnen in eikenbomen in 
Brabant, die langs wegen met lantaarn-
palen stonden. Door langdurige verlich-
ting kreeg deze soort meerdere keren 
"jongen" in een jaar. 
In stedelijke gebieden en op de buiten-
wegen is om economische redenen en 
vanwege de veiligheid, verlichting on-
ontbeerlijk. Ecologisch gezien is het an-
dersom. Verlichting verstoort het biorit-
me van de dieren en planten. Soms wor-
den ze zelfs uit hun winterslaap gehou-
den, ze verzwakken of komen om. Voor 
kleine stedelijke populaties is dat vaak 
funest. 
Het buitengebied is ten opzichte van de 
stad dus heel belangrijk voor het overle-
ven van sterke populaties. De biodiversi-
teit moet zeker daar in tact blijven en het 
grote aantal verschillende soorten plan-
ten en dieren moet blijven leven met hun 
eigen bioritme. 
Het is misschien niet het juiste tijdstip 
om hiervoor uw aandacht te vragen nu 
we de Nieuwsbrief 's avonds laat buiten 
kunnen lezen. Nu nog kunnen wij 
(burgers en gemeenteraden) in dit jaar 
van de biodiversiteit actie ondernemen 
tegen overdadige verlichting in de herfst 
en de winter. Een goede raad van M&L 
daarom: doe buiten het licht uit of .....laat 
het branden, maar overdrijf niet. 
  

Sjef Langeveld 

Van de voorzitter 
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H et zal de regelmatige bezoe-
ker van de Chaamsche Bos-

sen niet zijn ontgaan. 't Is er sinds 
afgelopen winter een stuk natter 
dan daarvoor. Een terechte consta-
tering. In het najaar van 2009 zijn 
er in korte tijd een slordige 3000 
gronddammen aangebracht in het 
bos.  
 
Inzijggebied 
Deze dammen zorgen ervoor dat 
het regenwater dat valt niet via al-
lerlei waterlopen snel uit het gebied 
wegloopt, maar ter plaatse in de 
bodem zakt. In mooie termen laten 
we het gebied weer zoveel moge-
lijk als inzijggebied functione-
ren. Doordat op diverse plekken 
leem in de ondergrond zit, is de 
bodem hier minder waterdoorlatend 
en blijft hier het regenwater langer 
staan. Het bos staat hier met de 
voeten in het water.  
Dit is goed te zien op diverse plek-
ken langs de Huisdreef. Langza-
merhand zal het bos dat hier staat 
afsterven en plaats maken voor 
soorten die beter tegen natte om-
standigheden kunnen zoals wilg en 
els.  
 
Ossengoor 
Een andere plek waar het effect van 
de werkzaamheden goed te zien is, 
is het Ossengoor. Dit voormalige 
ven was een tiental jaren nog in 
gebruik als landbouwgrond, dat in 
de loop der jaren werd geëxtensi-
veerd en uiteindelijk werd omge-
vormd naar natte heide en ven. Het 
heeft echter nooit de hoeveelheid 
water gehouden als het de afgelo-
pen periode had. Er is een ven met 
allure ontstaan! Dat kan nu ook be-
ter omdat het Ossengoor sinds kort 
geen water meer hoeft te ontvangen 
vanuit het Zwartgoor en de achter-
liggende landbouwgronden. Het 
water dat daar nog vandaan komt 
wordt ook daar opgevangen.  

Chaamse Beken Akkoord 
Dit project sluit aan bij de eerder 
genomen maatregelen die zijn uit-
gevoerd in het kader van het 
Chaams Beken Convenant van be-
gin jaren negentig. De verbeterde 
afwatering van de boswachterijen 
en het agrarisch gebied leverde 
toentertijd ter hoogte van de Val-
kenberg grote wateroverlast op.  
Gelukkig was het geen optie om in 
deze schitterende landerijen de be-
ken recht te trekken, te verbreden of 
uit te diepen. Uiteindelijk sloegen 
verschillende organisaties de han-
den in elkaar en het eerste integrale 
waterbeheerproject was daar: het 
Chaamse Beken Akkoord. Staats-
bosbeheer heeft in de jaren ‘90 in 
dit kader een aantal maatregelen 
in het bos genomen die hebben bij-
gedragen aan de vermindering van 
de wa te rove r las t be nede n-
strooms. Ook toen werden over 
grote oppervlakten allerlei greppels 
afgedamd en een aantal grotere bee-
klopen voorzien van dammetjes en 
stuwen. Het resultaat werd op een 

aantal plaatsen direct zichtbaar. Een 
aantal graslandjes kwamen perma-
nent onder water te staan en er lag 
een retentiebekken in het bos.  
 
Beheerplan 
Staatsbosbeheer is blij verrast met 
het directe effect van de genomen 
maatregelen. Het is fantastisch dat 
er op zo'n grote schaal gewerkt kan 
worden aan een zo groot mogelijk 
herstel van het oorspronkelij-
ke watersysteem. We zijn dan ook 
benieuwd hoe het zich in de loop 
van de jaren zal ontwikkelen. Wel 
komen er een aantal beheervraag-
stukken uit voort, zoals de omgang 
met een eventuele aanpassing van 
de recreatieroutes, het bosbeheer en 
mogelijkheden voor venherstel. Op 
dit moment wordt er gewerkt aan 
het beheerplan voor de komende 10 
jaar en hierin worden deze zaken 
meegenomen. 

 
 

Marcel Douma 
Staatsbosbeheer 

Veranderende waterhuishouding in Chaam 

Ossengoor            Foto: Wim Dumont 
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sprong van Cittaslow ligt in Orvieto 
(Italië). In 1999 werd de organisatie 
in het leven geroepen door burge-
meesters van Orvieto, Bra, Greve in 
Chianti en Positano. Deze gemeen-
ten waren al actief in de Slow Food 
beweging. Slow Food is sindsdien 
een onafhankelijke poot van het 
internationale Cittaslow netwerk. 
Alphen-Chaam heeft als enige twee 
slow food producten binnen de ge-
meentegrenzen: het Chaams Hoen 
en het Kempisch Heideschaap. 
  

Verantwoordelijkheid nemen 
Het bewaken en bevorderen van de 
kwaliteit van de leefomgeving is 
het allerbelangrijkst voor een 
Cittaslow. Dit betekent dat een ge-
zond milieu, het versterken van de 
landschappelijke kwaliteiten en een 
goede infrastructuur hoog op de 
agenda van de gemeente staan. De-
ze koestert het cultuurhistorisch 
erfgoed, de plaatselijke tradities en 
het aanbieden en promoten van 
streekproducten. Cittaslow helpt bij 
het versterken van de bewustwor-
ding bij beleidsmakers, instellingen, 
ondernemers en inwoners. Het 
keurmerk stimuleert hen om verant-
woordelijkheid te nemen voor de 
ontwikkeling van de gemeente. Op 
haar manier doet Natuurvereniging 
Mark & Leij dat al jaren! 
  
  
  

Jacques Brummans 
Gemeente Alphen-Chaam  

gelgebied op de Bleeke Heide en 
ook de inzet voor de biodiversiteit 
speelt Mark & Leij een belangrijke 
rol in het realiseren van de doelstel-
lingen van Cittaslow. 
  
Slow food producten 
Alleen gemeenten met minder dan 
50.000 inwoners kunnen Cittaslow 
worden. In een Cittaslow kunnen 
inwoners en bezoekers op een ple-
zierige, gastvrije manier en op een 
menselijk tempo genieten. De oor-

K omend weekend wordt de 
gemeente Alphen-Chaam 

officieel Cittaslow! 
Daarmee is Alphen-Chaam de eer-
ste in Brabant en na Midden-
Delfland de tweede in Nederland. 
Burgemeester Harrie Nuijten ont-
vangt tijdens de jaarvergadering 
van Cittaslow International in het 
Zuid Koreaanse Seoel de beschei-
den die bij dit prestigieuze keur-
merk horen. 
  
Internationaal keurmerk 
En wat heeft Natuurvereniging 
Mark & Leij daar mee te maken? 
Alles! 
Cittaslow is namelijk het internatio-
nale keurmerk voor gemeenten die 
op het gebied van leefomgeving, 
landschap, streekproducten, gast-
vrijheid, milieu, infrastructuur, cul-
tuurhistorie en behoud van identi-
teit tot de top behoren. Met onder-
meer het onderhoud en beheer van 
een heideterrein in ’t Zand, het vo-

Alphen-Chaam  
eerste Cittaslow gemeente in Brabant! 

 

Chaams hoen               Foto: Martha Wildhagen 
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O p 23 april hield Sjef, onze 
voorzitter, een lezing over het 

consumentenlabel Fair Flowers 
Fair Plants. De wat kale presenta-
tietekst maakt Sjef ruimschoots 
goed met zijn boeiende verhaal. 
Beter gezegd: Sjef hield geen ver-
haal, maar Sjef ‘was’ het verhaal. 
Na de pauze werkte de apparatuur 
een stuk beter en bekeken we 
mooie plaatjes van de logistiek van 
Flora Holland. 
 
Bloemenman 
Sjef is niet alleen actief in ons be-
stuur van Mark en Leij. Als be-
stuurslid bij het consumentenlabel 
Fair Flowers Fair Plants helpt Sjef 
met het op poten zetten van deze 
organisatie. Zijn ervaringen als di-
recteur en zijn ‘groene’ achtergrond 
komen hem daarbij goed van pas. 
Het doel van deze organisatie is het 
verduurzamen van de internationale 
bloemenhandel. De bloemenkwe-
kers krijgen ook iets voor terug 
voor hun extra inspanningen. Met 
een label krijgen ze een betere posi-
tie in de markt.  
 
Bloemenreis 
Sjef had een mooie volle bos bloe-
men meegenomen. De bloemen in 
deze bos bleken afkomstig uit 15 
landen. Er zaten bijvoorbeeld rozen 
uit Ethiopië en Ecuador in, ger-
bera’s en chrysanten uit Nederland 
en anjers uit Israel. Ook hoorde ik 
Sjef landen noemen als Mexico, 
Costa Rica, Italië en Zuid-Afrika. 
Zelf is Sjef naar een aantal van deze 
landen geweest om het label te pro-
moten onder bloemenkwekers. Sjef 
toonde ons dia’s van kassen in Ethi-
opië, Oeganda, Ecuador, Italië, Ne-
derland, Kenia en Sri Lanka. Ook 
zagen we een Ethiopische werkne-
mer bij een ‘ontvezelmachine’ op 
een kokosplantage. De kokosvezel 
wordt gebruikt als substraat voor 
rozen. De man miste een aantal vin-

gers door gebrek aan beschermings-
maatregelen. 
 
Bloemenfeiten 
De Nederlandse bloemenveiling 
vertegenwoordigt 60% van de we-
reldhandel in bloemen. Afrika, Co-
lombia en Nederland zijn de drie 
grootste producenten van bloemen 
in de wereld. De grootste handels-
centra liggen in Nederland en Mia-
mi. In Zweden heeft 60% van de 
bloemen al een label. In Nederland 
is dat nog maar spaarzaam. Bij een 
beperkt aantal handelaars kan je fair 
flowers kopen. Toegewerkt wordt 
naar deelname door grootwinkelbe-
drijven en winkelketens. Als bij-
voorbeeld Albert Heijn. Als dat lukt 
kan pas gedacht worden aan acties 
voor de hele keten. De consument 
heeft de volgende prioriteitenvolg-
orde: 1. ik wil keus hebben, 2. ik 
wil dat mijn bloemen betaalbaar 
zijn, 3. ik wil dat de bloemen goed 
geproduceerd zijn. 
 
Bloemenregels 
Om in aanmerking te komen voor 
het label van Fair Flowers Fair 
Plants, moet een bloemenkweker 
voldoen aan de volgende tien duur-
zaamheidregels: 

1. Recht van vakbondslidmaat-
schap; 

2. Gelijke behandeling voor man-
nen en vrouwen, ongeacht van 
welk ras; 

3. Recht op minimum loon; 
4. Acceptabele werktijden; 
5. Zorg voor gezondheid en veilig-

heid; 
6. Werknemers beschermen tegen 

pesticiden en chemicaliën; 
7. Werkgarantie; 
8. Milieubescherming; 
9. Minimum leeftijd werknemers 

(vermijden kinderarbeid); 
10.Vrije keus om te werken 

(vermijden gedwongen arbeid). 
 
Bloemenrijk 
Aan het eind van de lezing werd de 
prachtige bos bloemen verloot on-
der de toehoorders. Mijn ervaring is 
dat een lezing van Mark en Leij je 
verrijkt met kennis en mooie beel-
den. Deze keer werd een Mark en 
Leij lid ook nog eens een bos bloe-
men rijker. Tot slot gaf Sjef ons een 
goed advies:  
 
Blijf bloemen kopen en geven! 
 

 
Sandra Reijnders 

Terugblik: Sjef zegt het met bloemen 

Sjef ‘was’ het verhaal         Foto: Wim Goverde 
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O p zondag 16 mei hebben we 
met een enthousiaste groep 

van 19 personen een bezoek ge-
bracht aan de Zouweboezem in de 
Alblasserwaard, het kleinste be-
langrijke beschermde vogelgebied 
van Nederland. Het is een gebied 
van 4 kilometer lang en 300 meter 
breed, dat bestaat uit een boezem-
watergang (de Oude Zederik), vele 
zijsloten, uitgestrekte rietvegeta-
ties, grienden en natte elzenbroek-
bosjes. 
 
De Zouwe is een in de veertiende 
eeuw gegraven boezemwater dat 
polderwater moest opvangen en 
afwateren naar de Lek en via de 
Merwede naar de Linge. Langs dit 
boezemwater liggen enkele boe-
zemlanden met hier en daar wilgen-
grienden die bij hoogwater onderlo-
pen. 
We hebben geluk deze dag, want 
het is prachtig zonnig weer. Een 
van de eerste vogels die we zien als 
bij het reservaat aankomen is een 
putter, een prachtige kleurrijke vo-
gel. We parkeren onze auto’s bij 
boomgaard de Kikker. 
De eerste vogel die we in het moe-
rasgebied zelf zien is de snor, een 
vrij zeldzame moerasvogel. We 
krijgen volop tijd om de vogel van 

dichtbij in de telescoop te bekijken. 
Tientallen zwarte sterns vliegen 
boven de vochtige graslanden en 
het rietmoeras. Ook zien we een 
aantal broedende zwarte sterns op 
hun fragiele nesten die op het water 
drijven. 
Langzaam wandelen we langs het 
rietmoeras en brengen uiteraard ook 
een bezoek aan een kijkscherm. De 
kenmerkende zang van rietzanger 
en kleine karekiet horen we overal 
en beide vogels, evenals de rietgors, 
laten zich uitvoerig bekijken door 
de telescoop. Vanaf het kijkscherm 
zien we enkele soorten eenden zo-
als kuifeend, slobeend, smient, 

krakeend en ook vele grauwe gan-
zen. Een enkeling krijgt zelfs de 
blauwborst te zien. 
Hierna maken we een lange wande-
ling door het weidevogelgebied, 
waar de grutto nog een algemene 
broedvogel is. Het is een prachtig 
gebied om in te wandelen en de 
Schotse hooglanders, met hun ver-
vaarlijke uitziende horens, zijn 
handtam. Langs de kant van de 
sloot zit een paartje knobbelzwanen 
te broeden, die heel bereidwillig 
hun vijf eieren aan ons laten zien. 
Langs een van de watergangen zien 
we onze eerste purperreiger. Voor 
de purperreiger is het gebied na de 
Nieuwkoopse Plassen het belang-
rijkste broedgebied in Nederland. 
Hierna zien we nog een tiental pur-
perreigers en een jagende bruine 
kiekendief boven het rietmoeras. 
In de namiddag verlaten we het 
prachtige natuurreservaat en drin-
ken nog een kop koffie in het nabije 
stadje Ameide. 
Het is een prachtige excursie ge-
weest met heel enthousiaste deelne-
mers en iedereen was meer dan te-
vreden. Een excursie om nog eens 
over te doen. 
 
 

Jan Vermeulen 

Terugblik: Vogelexcursie naar Zouweboezem 

knobbelzwaan                Foto: Martha Wildhagen 

witte kwikstaart          Foto: Wilna Thomas 
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S inds de opkomst van de 
‘nieuwe natuur’, ruim twintig 

jaar geleden hebben veel weilan-
den een gedaanteverwisseling on-
dergaan. Waar eerst koeien geweid 
werden of maïs geteeld, zien na-
tuurontwikkelaars en ecologen 
liever heides, moerassen, drassige 
hooilanden en bloemrijke graslan-
den ontstaan.  
  
Te veel meststoffen 
Het zijn landschappen die gewild 
zijn om hun biodiversiteit. Er groei-
en veel soorten planten en er komen 
veel insecten voor. Ook salaman-
ders en kikkers varen er wel bij. 
Maar vanwege de meststoffen die 
in de tweede helft van de vorige 
eeuw massaal over akkers en wei-
landen zijn uitgestrooid, is het 
scheppen van nieuwe natuur niet 
gemakkelijk. Op bodems vol mest 
krijgen snelle groeiers de overhand. 
Van de ene monocultuur (gras, ma-
ïs) kom je bij wijze van spreken in 
een andere monocultuur terecht. De 
met zorg uitgegraven poelen groei-
en vol met algen of kroos, de be-
oogde bloemrijke graslanden raken 
gevuld met pitrus en onder de bo-
men tieren brandnetel en braam. 
Het omzetten van landbouwgrond 
naar natuur verloopt dus niet altijd 
even goed. Voor het kiezen van de 
juiste maatregel heeft Alterra, het 
kennisinstituut voor de groene 
ruimte van de Wageningen Univer-
siteit, een ‘beslisschema’ gepresen-
teerd (rapport nr.1683, W.J. Char-
don, 2008). Het beslisschema geeft 
de volgende keuzerichtingen. 
  
Vernatten niet nodig 
 
Uitmijnen 
Als uit onderzoek blijkt dat dit bin-
nen een aanvaardbare termijn suc-
cesvol kan zijn, ligt de techniek van 
het uitmijnen voor de hand. Uitmij-
nen houdt in dat er door een gewas 

fosfaat aan de bodem wordt ont-
trokken. Met het oogsten van het 
gewas, wordt het opgenomen fos-
faat van het land verwijderd. Ge-
wassen die veel fosfaat opnemen 
zijn maïs, gras en klaver. Dat klinkt 
tegenstrijdig, maar van maïsakkers 
kun je natuur maken door maïs te 
zaaien. Met gras en klaver zijn in 
het Nationaal Park de Loonse en 
Drunense Duinen succesvolle veld-
proeven gedaan. Voor voldoende 
opname van fosfaat door de planten 
moet er wel voldoende stikstof en 
kali aanwezig zijn. De klaver zorgt 
via de aanwezige bacteriën in de 
wortelknolletjes voor stikstofopna-
me uit de lucht en kali wordt ge-
richt gestrooid.  
 
Ontgronden 
Indien het uitmijnen te lang gaat 
duren, moet overwogen worden of 
het afgraven van de fosfaatrijke 
grond haalbaar is. Of dit kan, hangt 
onder andere af  van de aanwezig-
heid van archeologisch waarden, 
van de aanwezigheid van een waar-

devolle zaadbank in de fosfaatrijke 
bodemlaag en van de kosten. Het 
afgraven van de bemeste bovenlaag 
heet ontgronden. De laatste twintig 
jaar heeft er in zeker 150 natuurge-
bieden op zandgrond ontgronding 
plaats gevonden. De verwijderde 
bemeste grond kan vaak bij bouw-
projecten goed hergebruikt worden. 
Soms lukt het niet om een bestem-
ming te vinden voor de grond en 
blijft deze als een soort terp achter 
in een hoek van het natuurgebied. 
 

Nieuwe natuur 

bloeiwijze pitrus 

pitrus 
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ten lopen en vervolgens verhuis je 
de kudde naar een vlakte met onge-
wenste pioniers. De zaden liften 
dan mee via de vacht, de hoeven en 
de keutels.  
 
Agrarisch beheer? 
Ten slotte iets over het beheer van 
al die nieuwe natuur. Als het niet 
onderhouden wordt, zal zich waar-
schijnlijk overal bos gaan ontwik-
kelen. De gewenste natuur kan zich 
alleen handhaven door het ingrijpen 
van de mens. Het maaien en afvoe-
ren kost veel geld en het inzetten 
van Schotse Hooglanders en andere 
grote grazers is ook niet helemaal 
gratis. Bovendien is de inzet van 
deze dieren niet onomstreden. De 
nieuwe natuur zal een beroep moe-
ten doen op agrarische activiteiten. 
De nabije toekomst zal het ons de 
voor- en nadelen leren.  

  
 
 
 

Erik van der Hoeven  

tallen jaren duurt voor het gewenste 
landschap ontstaat. Als je dat wilt 
versnellen moet je bijvoorbeeld 
planten uitzaaien. Tot voor kort was 
dat een taboe. Veel ecologen noe-
men dat nog steeds natuurverval-
sing. Anderen zijn van mening dat 
er in Nederland niet veel te verval-
sen valt. Alle aanwezige natuur is 
immers onder invloed van de mens 
ontstaan. Het ligt er maar aan wat je 
onder ‘natuur’ verstaat. Op ver-

schillende plaatsen 
in Nederland is al 
met succes gewerkt 
met het uitstrooien 
op de kale grond 
van plagsel of hooi 
uit andere natuur-
gebieden. Om de 
problematiek te 
omzeilen kun je 
natuurlijk ook een 
kudde schapen in-
huren en die eerst 
door een natuurge-
bied met de ge-
wenste planten la-

Vernatten wel nodig 
 
Peil verhogen 
Wanneer vernatten nodig is, dan 
wordt eerst gekeken of het vernat-
ten mogelijk is via peilverhoging.  
Maatregelen om de oorspronkelijke 
(zeg maar van vóór 1950) grondwa-
tersituatie te herstellen zijn bijvoor-
beeld het dempen van sloten, het 
verwijderen van drainage en het 
hermeanderen van waterlopen. Het 
verhogen van het peil kan het best 
pas na het uitmijnen plaats vinden. 
Indien peilverhogen niet mogelijk 
blijkt, kan ontgronden overwogen 
worden. Daardoor wordt de afstand 
van de plantenwortels tot het grond-
water kleiner. Eventueel kan het 
ontgronden gevolgd worden door 
uitmijnen. 

Ander natuurdoeltype 
Wanneer afvoeren van fosfaat niet 
binnen een redelijke termijn haal-
baar is, en ontgronden niet wense-
lijk of mogelijk, dan moet gekozen 
worden voor een ander, minder 
voedselarm natuurdoeltype. Het 
aanplanten van bos na een periode 
van verschralen is een mogelijk-
heid. Ook de bestemming als begra-
zingsgebied van grootwild kan 
overwogen worden. 
 
Natuur helpen 
Na ontgronden ontwikkelt zich nog 
te vaak ongewenste vegetatie. Uit 
onderzoek blijkt dat het vaak tien-

Nieuwe natuur in het Zwart Laag, gezien vanuit het oosten. Op de achtergrond het 
gedeelte langs de Valkenburgse Leij dat in 2009 is vergraven (hermeanderd en aanleg 
moeraszones). Op de voorgrond het gedeelte dat dit jaar is aangepakt. De Valken-
burgse Leij slingert inmiddels ook door dit voorste deel.  
Foto: mei 2010, bron Waterschap Brabantse Delta 

rode klaver         Foto: Bart van der Schagt / www.nlnatuur.nl  
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vele dat we bereikt hebben in het 
Mark en Leij gebied op het gebied 
van natuurverbetering en landschap 
geholpen is door de Ruilverkave-
ling, maar ook dat er zaken mis-

gaan. Daarin valt wel te verbeteren 
buiten de Ruilverkaveling door de 
mogelijkheden te gebruiken gebo-
den door de Provincie, zoals de 
Groene en Blauwe diensten.  
 
Om onze commissie en de vereni-
ging te informeren hebben we 
Guust van der Steen uitgenodigd 
vanwege die mogelijkheden die 
door de regeling Groene en Blauwe 
diensten worden geboden om na-
tuur- en landschapsverbetering te 
bereiken (én met geldelijke vergoe-
ding). Als Coördinator van deze 
regio voor de Groene en Blauwe 
Diensten heeft Guust met het hele 
bestuur gesproken. In deze nieuws-
brief vind je nadere uitleg over deze 
provinciale regeling.  
 
In de volgende nieuwsbrief gaan we 
nader in op de "ommetjes" die de 
gemeente op het ogenblik uitwerkt 
in een voorstel. Op een laat tijdstip 
is de vereniging hierbij betrokken 
geraakt. We willen de leden graag 
informeren wat dit betekent voor 
ons verenigingsgebied.                                   
 

Sjef Langeveld 

D e commissie bestaat uit Jaco-
lien Plugge, Pieter van Eil, 

Jeroen Stoutjesdijk, Jacques Val-
kenaars, Frans Vermeer en de 
schrijver van dit korte verslag. 
We hebben de laatste twee maan-
den nagedacht hoe we met elkaar 
de externe contacten zullen behar-
tigen. Er is afgesproken dat we 
elke maand bij elkaar komen, ver-
slag doen van wat is gepasseerd en 
dat in de Nieuwsbrief plaatsen. De 
onderwerpen komen uit ons vere-
nigingsgebied: het gebied Van de 
bovenloop van Mark en Leij, ofwel 
het grondgebied van de gemeentes 
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. 
 
In de gesprekken met de Externe 
partners willen we verbeteringen 
bereiken op de volgende twee 
thema's:  
 "Groene dooradering en 

Biodiversiteit", waarbij het 
gaat om natuur en land-
schap en hoe die door het 
hele gebied aanwezig zou-
den moeten zijn en in welke 
verscheidenheid  

 Leefbaarheid, waarbij het 
erom gaat dat bodem, water 
en lucht schoon zijn, er 
geen ontoelaatbare overlast 
is van licht en lawaai, en het 
veilig is (dus ook verkeers-
veilig). 

 
Daarvoor is het nodig dat we ons 
goed informeren over natuur en 
milieu, de kennis hierover in ons 
verenigingsgebied vergroten en ver-

zamelen. Het werk van de werk-
groepen dus, en dat deze kennis als 

basis dient voor natuur- en milieu-
educatie, die dan gezamenlijk met 
onze partners opgepakt kan worden. 
 
We hebben taken onderling ver-
deeld naar contacten die de vereni-
ging heeft met andere organisaties 
en instanties: 
 Contacten met de Gemeen-

te Alphen-Chaam: Pieter 
van Eil en Sjef Langeveld 

 Contacten met de gemeente 
Baarle-Nassau: Frans Ver-
meer en Sjef Langeveld 

 Contacten met Brabantse 
Milieu Federatie; Jacques 
Valkenaars en Frans Ver-
meer 

 Contacten met de terrein 
beherende organisaties: 
Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten: Jeroen Stout-
jesdijk en Frans Vermeer 

 Contacten met het Water-
schap: Jacolien Plugge en 
Sjef Langeveld 

 Coördinatie Groene en 
Blauwe Diensten: Sjef Lan-
geveld, Frans Vermeer en 
Pieter van Eil. 

 
Voor de leden geldt dat als je iets 
wilt bespreken over iets van een 
van onze externe contacten dan kun 
je de bovengenoemde contactperso-
nen in onze vereniging benaderen. 
De contactpersonen zelf zorgen dat 
ze op de hoogte zijn van wat er ge-
beurt bij die andere organisaties en 
instanties. 
 
Zo hebben we recent gevraagd om 
een gesprek met de vertegenwoor-
diger van de BMF in de Ruilverka-
veling, Will Woestenberg. Will is 
ons bij komen praten over de Ruil-
verkaveling. Wat opviel was dat er 
in deze fase weinig meer te beïn-
vloeden is en dat waar het fout gaat 
in de uitvoering er weinig te corri-
geren valt. Het is duidelijk dat het 

Commissie Externe Contacten  

...en dat deze kennis als basis 
dient voor natuur- en milieu-
educatie, die dan gezamenlijk 

met onze partners opgepakt kan 
worden... 

...Daarin valt wel te  
verbeteren buiten de Ruilverka-
veling door de mogelijkheden te 

gebruiken geboden door de 
Provincie, zoals de Groene en 

Blauwe diensten... 
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Distelvlinder 
Foto: Martha Wildhagen 
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I n het afgelopen voorjaar werd 
een nieuw hoogtepunt bereikt 

wat betreft het aantal e-mails dat 
naar mij werd verzonden. Vrijwel 
dagelijks kwamen meerdere           
e-mails binnen en de rubriek “Uit 
de mailbox” bevat dan ook slechts 
een deel van het werkelijke aantal 
berichten dat werd verstuurd. Ook 
onze zuiderburen stuurden waar-
nemingen 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 over-
zicht samengesteld, waarbij de 
website Waarneming.nl ook weer 
is geraadpleegd voor onze streek. 
Heb je een leuke waarneming: 
blijf hem insturen zodat ook ande-
re leden mee kunnen genieten. 
 

 
Overgangsperiode 
De lente is net achter de rug. We 
hebben een relatief koude mei-
maand achter de rug, maar april 
was niet slecht, met enkele heel 
warme dagen. We hebben echter 
ondanks het koude weer in mei toch 
weer kunnen genieten van de na-
tuurlijke rijkdom van onze streek. 
De ganzen, die de gehele winter op 
de Bleeke Heide en omgeving heb-
ben doorgebracht, zijn naar het ho-
ge noorden vertrokken. Nauwelijks 
zijn de ganzen vertrokken of de 
steltlopers die de winter in Afrika 
hebben doorgebracht trekken vanaf 
begin maart door, waarbij de 
Bleeke Heide en de Maaijen in trek 

zijn. Vele soorten steltlopers foera-
geren dan een of meerdere dagen 
langs de modderige oevers van de 
waterplassen. In totaal werden 
twintig soorten steltlopers gezien, 
waaronder goudplevier, zilverple-
vier, kanoet, gestreepte strandloper, 
kleine strandloper, temmincks 
strandloper en kluut. 
Vooral de grote aantallen bosruiters 
dit jaar trokken de aandacht. Bij-
zonder dit jaar waren ook de vele 
noordse kwikstaarten en tapuiten 
die doortrokken. Op 14 mei werden 
niet minder dan vijftig noordse 
kwikstaarten op de Bleeke Heide 
geteld. 
Wat verder opvalt zijn de grote aan-
tallen kleine mantelmeeuwen die in 
onze streek de laatste jaren gezien 
worden, maar vooral dit jaar. Op 28 
mei werden 500 exemplaren geteld 
op de slaapplaats in de Bleeke Hei-
de. Voor de eeuwwisseling vind ik 
in mijn archief, dat begint in 1973, 
slechts een handvol waarnemingen, 
daarna nemen de aantallen elk jaar 

toe! 
Eind mei werd op de Bleeke Heide 
een ♀ grauwe klauwier gezien. 
Eveneens eind mei werd langs het 
zandpad evenwijdig aan de Hei-
straat nabij de Strijbeeksche Heide 
door Johan Schaerlaeckens een 
♂ grauwe klauwier ontdekt en de 
twee dagen daarop werd de grauwe 
klauwier nog gezien. Even werd de 
hoop gekoesterd dat de klauwieren 
hier zouden broeden, maar dit bleek 
helaas ijdele hoop te zijn. Op de 
Bleeke Heide werden tot tweemaal 
toe kleine zilverreigers gezien en de 
grote zilverreiger werd diverse ma-
len gezien op de Castelreesche Hei-
de, de Maaijen en de Regte Heide. 
Op 3 juni werd een velduil gezien 
en gefotografeerd op de Bleeke 
Heide. 
Natuurreservaat ’t Merkske met de 
Castelreesche Heide en het nabije 
Wortel-Kolonie blijven het centrum 
van de zangvogels in de streek. 
Geelgors en nachtegaal zijn er nog 
tamelijk algemeen en de koekoek 

Waarnemingen in de streek 

EEN (NIET ZO WILLEKEURI-
GE) GREEP UIT DE WAARNE-

MINGEN 

gestreepte strandloper              Foto: Bob Woets 
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wordt er nog regelmatig gehoord, 
evenals de wielewaal, zij het spaar-
zaam. 
 
Hoopvolle en zorgelijke ontwik-
kelingen 
Vorig jaar dachten we dat het met 
de gekraagde roodstaart de verkeer-
de kant op zou gaan, maar gelukkig 
werden dit voorjaar op vele plaat-
sen weer gekraagde roodstaarten 
gezien. In de Chaamse Bossen wer-
den op een kleine wandeling niet 
minder dan elf zangposten geteld en 
ook op de Strijbeeksche Heide zijn 
tenminste zeven zangposten. 
Tenminste vijf à zes koppels gru-
tto’s hebben op de Bleeke Heide 
gebroed en vermoed wordt dat er 
ook een watersnip heeft gebroed. In 
het weidegebied in Chaam tussen 
de Baarleseweg en de Oude Breda-
sebaan hebben minimaal zes kop-
pels grutto’s en twee koppels ture-
luurs gebroed. 
Ook met de roodborsttapuit, gras-
mus, tuinfluiter en de spotvogel 
gaat het goed en deze vogels wor-
den van alle kanten gemeld voor 
deze rubriek. 
Het voorjaar is echter ook voor di-
verse soorten aanleiding om zich 
(alweer) ernstige zorgen te maken. 

nauwelijks meer gezien en lijkt zo 
goed als verdwenen. Alleen in de 
Chaamse Bossen, de Regte Heide 
en bij Wortel-kolonie werd nog een 
fluiter gezien Ook met de koekoek 
gaat het niet goed, al zijn er beslist 
meer waarnemingen gemeld dan 
vorig jaar. Het is onduidelijk waar-
om de ene soort weer wat vooruit-
gaat en een andere soort achteruit-
gaat. Slechtere omstandigheden in 
overwinteringgebieden, klimaats-
verandering, biotoop, minder insec-
ten? Wie het weet mag het zeggen!  
 

Purperreiger 
Op 20 mei werd een purperreiger 
gezien op de Bleeke Heide. De pur-
perreiger wordt niet vaak gezien in 
het Mark en Leij gebied. In totaal 
vind ik zeven waarnemingen in 
mijn digitale archief, waarvan de 
eerste op 29 september 1988 in de 
Generaal. De purperreiger is wat 
kleiner dan de in Nederland alge-
meen voorkomende blauwe reiger 
en is vooral te onderscheiden door 
het donkere verenkleed. Ook in de 
vlucht is de vogel goed te herken-
nen door de vleugelslag, die duide-
lijk trager is dan de vleugelslag van 
de blauwe reiger. In tegenstelling 
tot de blauwe reiger leeft de purper-
reiger voornamelijk verborgen in 
moerassen en rietvelden (Zouwe-
boezem!) en laat zich maar zelden 
zien. De vogel broedt niet in bo-
men, maar bouwt het nest op oud 
riet. In Nederland komt de purper-
reiger alleen voor in een paar na-
tuurgebieden met uitgestrekte riet-
velden, waar ook bomen zoals wil-
gen en elzen groeien. De populatie 
purperreigers neemt de laatste jaren 
voor het eerst sinds tijden weer toe, 
vooral dankzij speciale projecten 
waarbij natuurgebieden zijn aange-
past aan de wensen van de reiger. 
Hierbij wordt vooral rekening ge-
houden met het feit dat purperrei-

De matkop, een vroeger vrij alge-
mene vogel in de bossen rondom 
Chaam, wordt niet meer gezien en 
het nasale geluid van de roep van 
de matkop wordt erg gemist, al-
thans door mij. Er zijn enkel mel-
dingen van de Regte Heide, ‘t 
Merkske en het Elsakker bij Meerle 
net over de grens. 
De nachtegalen zijn dit jaar weder-
om niet teruggekeerd op ’t Broek. 
Om wanhopig van te worden, om-
dat de natuur naar mijn gevoel daar 
elk jaar mooier wordt. Drie weken 
geleden had ik in Leiden pal naast 
de snelweg (A4) in een piepklein 
bosje een zingende nachtegaal. 
Waarom, oh waarom in ’t Broek 
dan niet? Van de zomertortel zijn 
dit voorjaar twintig waarnemingen 
gemeld, waarbij de meest opvallen-
de was, de melding van een zomer-
tortel aan de voederbak van de 
schrijver van dit artikel. 
De veldleeuwerik, vroeger oh zo 
algemeen, is zeldzaam geworden. 
Enkele exemplaren worden nog 
gemeld vanaf de Castelreesche Hei-
de, de Bleeke Heide en de Regte 
Heide. 
De fluiter, vroeger een vogel die je 
op de landgoederen en in de staats-
bossen regelmatig hoorde, wordt 

BIJZONDERE 
WAARNEMINGEN 

grutto       Foto: Bas Breetveld / www.naturereflections.nl/  
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Slangenarend 
Op 20 april werd een slangenarend 
waargenomen op de Regte Heide, 
ook al een zéér zeldzame gast in 
onze streek en voor zover mij be-
kend ook nog niet eerder waargeno-
men. Tot in het midden van de jaren 
90 was deze soort in Nederland een 
zeldzame dwaalgast, met slechts 
zeven gevallen tot 1993, maar vanaf 
1996 gebeurt het regelmatig dat in 
reptielenrijke gebieden slangena-
renden overzomeren, soms één, 
maar soms ook twee exemplaren. 
Vaak gaat het daarbij om onvolwas-
sen vogels. Nationaal Park de Hoge 
Veluwe, en het Fochteloërveen zijn 
gebieden waarin 's zomers regelma-
tig slangenarenden kunnen worden 
waargenomen. Vooral het Fochtelo-
ërveen blijkt aantrekkingskracht op 
de soort uit te oefenen. Van 2001 
tot en met 2007 waren hier onvol-
wassen vogels aanwezig Merkwaar-
dig genoeg gaat het elk jaar om ver-
schillende exemplaren; in 2001 wa-
ren er geruime tijd twee vogels aan-
wezig, en ook in andere jaren was 
er soms sprake van meer dan één 
vogel. Wellicht behoort in de toe-
komst een broedgeval in Nederland 
tot de mogelijkheden. 
De slangenarend leeft vrijwel uit-
sluitend van reptielen, en dan voor-
al, zoals de naam al zegt, van slan-

in 2007 op minder dan 10.000 
exemplaren werd geschat. Helaas 
heeft ook de invoer van een ver-
wante eendensoort, de Noord‑-
Amerikaanse rosse stekelstaart, 
hiertoe bijgedragen. Deze nauw 
verwante eendensoort heeft voor 
veel hybriden gezorgd in het na-
tuurlijk leefgebied van de witkop-
eend. Daarom worden er plannen 
gemaakt om de rosse stekelstaart in 
West-Europa uit te roeien. 

gers voor hun voedsel sterk afhan-
kelijk zijn van nabij gelegen, voch-
tige, agrarische gebieden 
 
Witkopeend 
Op 22 maart werden twee vrouwtjes 
witkopeenden ontdekt op de Bleeke 
Heide, de eerste waarnemingen in 
onze streek ooit zover mij bekend. 
De witkopeend wordt zeer zelden 
gezien in Nederland. Witkopeenden 
zijn de enige Europese soort van de 
familie stekelstaarteenden. Het zijn 
bijzondere eenden die men kan aan-
treffen in het Middellandse Zeege-
bied. In Spanje komen enkele 
broedgebieden voor, maar ook 
wordt gebroed in het Balkan gebied 
(Bulgarije, Griekenland, Kroatië), 
in Turkije en het Midden-Oosten. 
Ze leven daar in moerassen die 
soms ondoordringbaar zijn. Witko-
peenden broeden in dichte vegetatie 
van moerassen, hun nest verstopt 
tussen het riet. De witkopeend staat 
op de internationale rode lijst als 
bedreigde diersoort.  
Door afname van natuurlijk leefge-
bied is het aantal eenden enorm 
afgenomen. Aan het begin van de 
20ste eeuw waren er nog 100.000 
witkopeenden terwijl de populatie 

witkopeend             Foto: Wout Groeneveld / http://woutsfotoblog.blogspot.com  

slangenarend  Foto: Jan van der Greef / www.insightintonature.com  
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ten. Juveniele grote bonte spechten 
vertonen echter ook een rode kruin 
en een roze anaalstreek. Belangrijk 
om de middelste bonte van de jonge 
grote bonte specht te onderschei-
den, is het 'open' gezicht. De snor-
streep reikt namelijk niet tot de sna-
vel en de streep op de zijkop raakt 
het achterhoofd niet.  
Bij de grote bonte specht raakt de 
snorstreep de snavel wel en ook 
wordt bij deze soort de streep op de 
zijkop wel verbonden met het ach-
terhoofd. 

De middelste bonte specht broedt in 
weelderige loofbossen met oude 
eiken, haagbeuken en iepen, in 
Midden- en Zuid-Europa. Hij prefe-
reert bossen in combinatie met open 
plekken, weiden en dichte bosscha-
ges. In Nederland was de soort een 
tijdlang uitgestorven als broedvo-
gel, maar vanaf 1997 broedt hij 
weer binnen onze landsgrenzen. In 
dat jaar was de soort slechts aan te 
treffen in Midden- en Zuid-
Limburg, maar sindsdien heeft de 
middelste bonte specht zich sterk 
uitgebreid. In 2006 broedden er al 
minimaal 130 paartjes in Neder-
land, niet alleen meer in Limburg, 
maar ook in Twente, de Achterhoek 
en Noord-Brabant.  
 
Gestreepte strandloper 
Op 9 mei werd deze steltloper ont-
dekt in de Maaijen, het gebied zui-
delijk van de Bleeke Heide.  
In mijn archief vind ik twee andere 
waarnemingen van deze steltloper 
ook in mei en wel in 2004 en 2007, 
allebei op de Bleeke Heide. De ge-
streepte strandloper broedt op de 
toendra's van Noord-Amerika en 
Oost-Siberië. In Europa is het een 
regelmatige dwaalgast en sinds 
1981 is de soort jaarlijks in Neder-
land waargenomen. 

gen. Deze worden gezocht door vrij 
langzaam boven open gebieden te 
vliegen, waarbij de slangenarend 
veelvuldig bidt, met hangende po-
ten en een naar beneden gerichte 
kop. Omdat de door hen bejaagde 
prooidieren 's winters niet voorhan-
den zijn, trekken slangenarenden in 
de herfst naar het zuiden. De soort 
overwintert ten zuiden van de Saha-
ra.  
 
Middelste bonte specht 
Op 3 maart werd deze vogel ont-
dekt op landgoed de Hondsdonk en 
werd in de volgende weken door 
diverse vogelaars gezien. In totaal 
vind ik een veertiental waarnemin-
gen in mijn digitale archief. In 2004 
en 2005 verbleef de specht in Wor-
tel-Kolonie. In 2007 werd de soort 
gezien in het naburige landgoed 
Luchtenburg. De middelste bonte 
specht lijkt veel op een kleinere 
uitgave van de grote bonte specht. 
Hij is ongeveer 19 tot 22 centimeter 
groot; dit is slechts iets kleiner dan 
de grote bonte specht, die 23 tot 26 
centimeter lang is. De middelste 
bonte specht lijkt echter kleiner 
door de korte snavel en de ronde, 
lichte kop. Hij heeft een rode kruin 
en een roze anaalstreek. Dit onder-
scheidt de middelste bonte specht 
van volwassen grote bonte spech- kleine burgemeester        Foto: Seraf v.d. Putten / www.pbase.com/serafvanderputten  

middelste bonte specht              Foto: Luc Meert / www.birdpix.nl/  
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Johan Coertjens op 4 april: 
Vanochtend eerste koekoek in Wor-
tel-kolonie, de vroegste ooit voor 
mij! 
 
Henk & Silvia Laarhoven op 6 
april: 
Vandaag in onze tuin het eerste 
oranjetipje van dit jaar. Verder daar 
gehakkelde aurelia, dagpauwoog, 
citroenvlinder en een blauwtje. De 
eerste groene kikker kwaakte en de 
zwartkop zong. 
 
Hans Oomen op 6 april: 
Vier  huiszwaluwen op de Ulicoten-
seweg. 
 
Marc van Herck op 6 april: 
Deze avond 12 kraanvogels aan de 
Braekeleer en later weg vliegend, 
mooi. 
 
Frank Degenaar op 12 april: 
Gisteren hadden we bij camping 
Buitenlust een hele mooie zicht-
waarneming van een bonte vliegen-
vanger. In de afgelopen dertig jaar 
zag ik nog maar één keer zo vroeg 
deze vogel. Verder beginnen nu de 
regenwulpen door te komen. Bij de 
Bleeke Heide vele boeren-, oever-, 
en huiszwaluwen. 

ke golfslag waar in de beek waar 
het Laarzenpad naast loopt. 
Laagheiveldse beek volgens Koen. 
Gistermorgen 25 maart lag er een 
dode snoek aan de rand van de beek 
ter hoogte van de eerste kromming 
beginnend bij de drie paaltjes van 
het Laarzenpad. Ik heb gisteren een 
waarneming doorgegeven aan de 
website van Mark & Leij maar de 
foto werd niet geaccepteerd. Van-
daar dat ik hem nu naar jou stuur. 
Hij meet rond de 100 - 110 cm en 
ziet er gaaf uit. Zie bijgevoegde 
foto. 
 
Frank Degenaar op 30 maart: 
Op een van de nieuwe open plekken 
in de Staatsbossen heeft zich langs 
de Slingerdreef al een koppeltje 
roodborsttapuiten gevestigd. Ook 
hoorde ik in het Ulvenhoutsebos 
vuurgoudhaantjes. 
 
Huub Don op 4 april: 
De Middelste Bonte Specht van de 
Hondsdonk zat vanochtend weer 
flink te 'kwaken', Dit keer in de ei-
ken achter het landhuis. Denk dat 
het een solitair mannetje betreft. Bij 
vertrek hoorde ik hem ook aan het 
begin van de oprijlaan. Mooie aan-
winst voor de landgoederen! 

Kleine burgemeester 
Een wel heel bijzonder waarneming 
werd gedaan op 15 mei toen een 
onvolwassen kleine burgemeester 
(foto pag. 21) werd ontdekt in een 
groep kleine mantelmeeuwen op de 
Bleeke Heide en verblijft inmiddels 
al ruim drie weken in ons werkge-
bied. Deze meeuw lijkt sterk op de 
grote burgemeester maar is, zoals 
de naam al doet vermoeden, kleiner 
en minder zwaar gebouwd. Verder 
heeft deze soort een kleinere snavel, 
grotere en donkerder ogen en een 
rondere kop. De kleine burgemees-
ter broedt alleen in Groenland en 
Arctisch Canada. Hier broedt hij op 
steile rotskusten. De vogel overwin-
tert voornamelijk op IJsland, Groot-
Brittannië en Ierland, maar laat zich 
in deze periode soms ook langs de 
Nederlandse kust zien. Ieder najaar 
worden er langs onze kust verschil-
lende waarnemingen van deze soort 
gedaan. Bekende plekken zijn Den 
Helder en Westkapelle 

Henk & Silvia Laarhoven op 17 
maart: 
Vanmorgen op de Bleeke Heide en 
bij de Maaikant o.a. 80 grutto's, 
zeker 350 wulpen en 100 scholek-
sters. Verder o.a. een slechtvalk, 
een grote zilverreiger, een tureluur, 
een kleine plevier, zes goudplevie-
ren, zeven kluten en drie geoorde 
futen. Ook nog twee rietgorzen, een 
zingende veldleeuwerik en mijn 
eerste zingende tjiftjaf van dit jaar. 
Verder zeer veel kwakende en pa-
rende bruine kikkers. Dat noem ik 
nog eens lente!! 
 
Henk & Silvia Laarhoven op 22 
maart: 
Vandaag op de Bleeke Heide twee 
♀♀ witkopeenden (zie foto pag. 27)   
Ook nog de eerste boerenzwaluw. 
 
Herma Broumels op 26 maart: 
Afgelopen week namen we een flin-

UIT DE MAILBOX 

snoek        Foto: Herma Broumels 
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Stijn Leestmans op 15 april: 
Deze avond eens gaan kijken naar 
de slapende regenwulpen in de 
Bleeke Hei. Door het nieuwe zuide-
lijke gedeelte zitten ze meer ver-
spreid waardoor het moeilijker is 
om er een getal op te plakken, maar 
ik kwam toch op 820 regenwulpen. 
Verder nog man zomertaling, twee 
geoorde futen, tien tureluurs, vijf 
kleine plevieren, man pijlstaart, 
veertig oeverzwaluwen, kemphaan, 
zwarte ruiter, twee groenpootrui-
ters, twee knobbelzwanen, drie gele 
kwikstaarten en de gewonere soor-
ten. Een man smelleken kwam nog 
even de boel verstoren op zijn weg 
naar het noorden. 
 
Erik Rijnen op 17 april: 
Een tochtje door het Merkske lever-
de me vanochtend mijn eerste koe-
koek en tapuit op. Op Castelreesche 
Hei zat gisteravond een enorme 
groep graspiepers: ik telde er zo 
150 - de vogels zaten massaal op 
grasland en in de bosjes. Vanoch-
tend was in ieder geval nog een 
flink deel aanwezig. Geelgors lijkt 
het dit seizoen bemoedigend goed 
te gaan doen. Een record aantal op 
Castelreesche Hei; voor het eerst in 
jaren een zangpost in Wortel-
Kolonie en de bezetting bij Bros-
kens lijkt op peil. Veel steltjes van-
ochtend op Castelreesche Hei: ze-
ven groenpoten, vier witgatjes, vier 
kleine plevieren en een overvlie-
gende watersnip. Drie koppels grut-
to’s gezien, een eerste wulp op nest. 
Gisteravond nog een man zomerta-
ling. Vanochtend slobeend, kuif-
eenden, dodaarzen. Verder baltsen-
de veldleeuweriken, boomleeuwe-
rik, graspiepers en boompiepers. 
Kortom: een heel aardige vertegen-
woordiging Rode Lijst soorten. 
 
Will Woestenberg op 18 april: 
Vanmorgen gevist in de landgoede-
ren, slechts drie soorten gevangen. 
Bermpje en grondels in behoorlijke 
aantallen en een blankvoorn. Veel 
oranjetipjes maar ook citroentjes, 
gehakkelde aurelea en diverse wit-

Frank Degenaar op 19 april: 
Zaterdag op het Broek een koekoek. 
Deze morgen in Breda een braam-
sluiper. 
 
Ad Jansen op 19 april: 
Vandaag een groep gierzwaluwen 
luid krijsend boven Chaam Wildert-
straat (een veertigtal), gisteren ach-
terkant Bleeke Heide aan de afge-
graven beek, 'n mannetje bruine 
kiek, vier groenpootruiters en de 
grote zilverreiger is er nog steeds. 
Ook gisteren op de Oude Strumpt 
mijn eerste bonte vliegenvanger en 
ook een groep van 'n 100-tal regen-
wulpen  
 
Johan Schaerlaeckens op 21 
april: 
Heb de laatste dagen ( 17 t/m 21 
april) de gebieden rondom Chaam 
bezocht. Belangrijkste indrukken: 
drie tot vier paartjes grutto's op de 
Bleeke Heide. Twee tot drie paar-
tjes in de zuidelijke Kleine Maaien 
(balts, alarmroep, wegjagen kraaien 
etc.). Waarschijnlijk broeden een of  
twee van deze paartjes (+een paar-
tje wulp) op de aangrenzende land-
bouwgronden. Heb de betreffende 
weidevogelbeschermers geïnfor-
meerd. Eén paartje grutto’s in het 
('oude') reservaat. De grutto's aan 
de waterplas tel ik niet mee. In het 
(vergraven) beekdal minstens één 

jes die we niet nader gedetermi-
neerd hebben. Naas t diver-
se buizerds en een roepende koe-
koek. Bovendien nog vier reeën 
gezien. 
 
Jan Vermeulen op 18 april: 
Vanochtend 't Broek: Mijn eerste 
grasmus van 't jaar, kleine plevier, 
groenpootruiter, koppel roodborst-
tapuiten, rietgors, vijf zwartkoppen, 
groene specht, grote bonte specht 
etc. en twee dagpauwogen. Van-
avond zéér lange lange wandeling 
Strijbeeksche Heide: Sinds enkele 
jaren weer eens geelgors (twee 
stuks) in Chaam op een deel waar 
ik normaliter nooit kom, koekoek, 
groene specht, boomleeuwerik, vier 
roodborsttapuiten, vier boompie-
pers, goudvink, twee scholeksters, 
twee wulpen, buizerd, sperwer, 
slobeend, wintertaling etc. en drie 
oranjetipjes en een dagpauwoog. Ik 
heb veel meer gezien, maar zie dan 
waarneming.nl. 

geelgors               Foto: Erik Rijnen 

Iedereen kan zijn waarnemin-
gen, liefst via e-mail,  

doorgeven aan: 

Jan Vermeulen  
Bredaseweg 14, 4861 AH Chaam 
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drie zwarte mezen, goudhaan 
(gezien, horen doe ik hem amper 
meer), zwarte & grote bonte specht, 
kuifmees, grote lijster, twee wulpen 
(Rette), vijf zwartkoppen etc. 
 
Ad Verhoeven op 23 april:  
Vanmiddag op de Regte Heide ge-
zien:  een rode wouw en een boom-
valk. 
 
Johan Schaerlaeckens op 23 
april: 
Vanmorgen met Tom Snoeckx en 
Jan van den Berg door 't Broek ge-

lopen. Twee zingende tuinfluiters, 
zingende grasmussen, roepende 
koekoek. Jan was onder de indruk 
van het afgegraven weiland onder 
de voormalige stort met o.a. ontzet-
tend veel moeraskartelblad. Op de 
Strijbeekse Heide baltsende havi-
ken boven de landgoederen. Boven 
de bebouwde kom van Chaam nu 
ook gierzwaluwen. 
 
Stijn Leestmans op 25 april: 
Deze morgen was een fluiter aan 
het zingen in de Schootse Hoek 
tegen de Castelreesche Hei aan. 
Verder zat in ieder struikje wel een 
grasmus. Ik denk dat er wel een 
sprake is van een 'fall' aan klein 
grut afgelopen nacht. Want had ook 
nog twee tuinfluiters en een man 
gekraagde roodstaart tussen de 
grasmussen.  
Verder nog twee grutto’s, een 
groenpootruiter, een zwarte ruiter, 
een tureluur, drie zangposten geel-
gors, groep van tachtig graspieper, 
vier kleine plevier en drie gele 
kwikken die overtrokken. Tel daar 
nog de baltsende wulpen, zingende 
roodborsttapuiten, veldleeuweriken, 
boompiepers, fitissen en zo bij ... 
dan is het er best leuk vertoeven. 
Nog maar te zwijgen van de zomer-
tortels en nachtegalen in de kolonie 
en Merkske. 

maar waarschijnlijk twee paartjes 
tureluur (baltsvlucht, baltsroep) en 
twee paartjes kleine plevier. In het-
zelfde beekdal misschien wel de 
mooiste waarneming: Een van de 
aanwezige watersnippen begon 
rondjes boven ons te draaien. Op 
een gegeven moment dook hij steil 
naar beneden, maar de gespreide 
staart met het daarbij horen-
de blatende geluid misten we nog.  
Tussen het beekdal en het  'oude' 
reservaat paartje gele kwik. Verder 
twee paartjes patrijs. Teleurstellend 
weinig zingende veldleeuweriken. 
Kleine plevieren gaan zowat op alle 
nieuwe vergraven stukken broeden 
(ook Strijbeekse Heide). Dit is wel 
een tijdelijke situatie (een à twee 
jaar). Op deze plekken ook veel 
broedende kieviten. Op de nieuwe 
plassen in 't Broek en de Strijbeekse 
Heide zitten vaak (roepende) dod-
aarsjes. In de toekomst perfecte 
broedbiotopen voor deze soort als 
de begroeiing wat dichter wordt. 
 
Jan Vermeulen op 21 april: 
Vanavond een paar uur weg ge-
weest. Hondsdonk (vanaf de Rette 
er in gelopen, langs het meer rich-
ting landhuis en terug): sperwer, 
buizerd, zes boomklevers, boom-
kruiper, maar liefst vier bonte vlie-
genvangers (een ma. en drie vr.), 

tureluurs           Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl/ 

een vlucht patrijzen          Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl/ 
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 Johan Schaerlaeckens op 2 mei: 
Zojuist (zondag 12.45 uur) zwarte 
ooievaar in 't Broek op de plas-dras 
vóór de landgoedhoutwal links. 
Helaas zag de vogel mij eerder dan 
ik hem. Hij vloog op.  
Ook (mijn) eerste zingende spotvo-
gel (bij het draaihekje). 
 
Jan Vermeulen op 2 mei: 
Gisteren in de vooravond de Maaij-
en bezocht. Gezien: drie temmincks 
strandlopers, zeven bontbekplevie-
ren, zes kleine plevieren, groen-
pootruiter, zwarte ruiter, acht bos-
ruiters, ca. vijfenzeventig regenwul-
pen, twee oeverlopers, vier ture-
luurs, vier grutto's (incl. twee fel 
alarmerende ex.), tweeëndertig kie-
viten (ook kievit met jongen ge-
zien), wulp, twee gele kwikstaarten, 
zes bergeenden, kuifeend, twee 
slobeenden, torenvalk e.a. 
 
Huub Don op 7 mei: 
Gisteravond nog even naar De 
Maaijen gelopen: hier zat een zil-
verplevier, vier bosruiters, een 
bontbekplevier en om 20.25 u. ca. 
vijftig regenwulpen, vanuit de 
Bleeke Hei kwamen hier la-
ter achttien ex. bijvallen. Op de 
centrale plas kwamen dertig regen-
wulpen slapen (geteld met Harry 
van Vugt). 
Amusant was een Groenpoot die 
een visje uit het slik pikte (kleine 
modderkruiper?) en naar binnen 
probeerde te werken, hetgeen na 
enkele verwoede pogingen zowaar 
lukte. 
 
Frie Boon op 8 mei: 
Ik heb vandaag een rondje In de 
buurt van 't Zand gemaakt met de 
volgende waarnemingen. Boeren-
baan: opvallend veel leeuweriken, 
gele kwikstaart, roodborsttapuit, 
kievit, graspieper, geen geelgors 
meer. Gasstation: geelgors, boom-
pieper fazant en patrijzen. Herders-
weg: geelgors, leeuwerik, boompie-
per, buizerd. Lammerweg: rood-
borsttapuit, gele kwikstaart, kievit, 
geelgors, leeuwerik.  

Goorweg: grutto, kievit, wulp, geel-
gors, leeuwerik. Schootjesbaan en 
Schalm: oeverzwaluw, kneuen, 
roodborsttapuit, boompieper, witte 
kwikstaart. 
   
Stijn Leestmans op 9 mei: 
Momenteel pleistert er een ge-
streepte strandloper aan de Maaij-
en (zuidelijke Bleeke Hei). Zelf 
ontdekt deze middag en ondertus-
sen ook gezien door enke-
le vogelaars van Turnhout. Verder 
nog tweeëntwintig noordse kwik-
staarten, vijf bontbekplevieren, 
spotvogel, enz. 
 
Henk & Silvia Laarhoven op 9 
mei: 
Sinds vandaag is de zomertortel 
weer terug in onze tuin. Dit is nu 
minstens het twaalfde jaar op rij dat 
hij daar aanwezig is!!! Ook nog in 
de tuin gehoord: koekoek en gras-
mus. 
 
Frank Degenaar op 11 mei: 
Ik hoorde deze morgen de eerste 
bosrietzanger op het Broek. De 
nachtegalen daar zijn verleden tijd 
volgens mij. 
 
Stijn Leestmans op 12 mei: 
Deze avond naar de Bleeke Hei 
gereden en het zal er nog is echt vol 

met steltlopers. Bij aankomst zat er 
het volgende: zes temmincks 
strandlopers, bonte strandloper, 
twaalf tureluurs, acht bosruiters, 
zestien oeverlopers, zeven groen-
pootruiters, vijftien bontbekplevie-
ren,  vijf kemphanen. En maar liefst 
een groep van zevenendertig gele 
kwikken waaronder minstens vier-
entwintig noordse!! Verder nog vier 
geoorde futen, drie knobbelzwanen,  
casarca, vier regenwulpen, 200 klei-
ne mantelmeeuwen. Toen ik naar 
achter aan het wandelen was kwam 
er een groep van vier tureluurs en 
zeven kemphanen over en iets later 
nog is drie bosruiters. Waarschijn-
lijk opgestoten aan de Maaien waar 
ik een boer zag rondwandelen. De 
groep gele kwikken vertrok ook 
ineens met veel lawaai. Er kwamen 
ook nog drie bontbekplevieren bij 
zitten.  
Toch zaten er aan de Maaien nog 
eens drie bontbekplevieren, vier 
kleine plevieren, twee tureluurs, 
drie oeverlopers, vijf bosruiters 
(waar er iets later nog is vier bij 
kwamen zitten) en een groenpoot-
ruiter met kapotte vleugel (zit er al 
een paar dagen). Maar het leukste 
was misschien wel een baltsende 
watersnip boven de Bleeke Hei! 
M.a.w. het was weer fijn om aan de 
Bleeke Heide te zijn. 

witkopeenden op de Bleeke Heide                  Foto: Henk Laarhoven 
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Will Woestenberg op 14 mei: 
Alweer een zingende wielewaal. 
Dit keer in het bos direct grenzend 
aan de golfbaan op Nieuwkerk. Dit 
is al mijn derde wielewaal dit jaar 
en dat is lang geleden. 
 
Jan Vermeulen op 14 mei: 
Zojuist een wandeling gemaakt en 
het gebied tussen Baarleseweg en 
Oude Baan verkend. Het zijn dus de 
weilanden naast de boerderij van 
"Van den Born". Op waarnemin-
gen.nl vind je de aanduiding 
"Langeweg e.o." wat mij geen fluit 
zegt. Er broeden hier minimaal vier 
à vijf koppels grutto's. Ik heb negen 
grutto's geteld en er zaten er drie op 
paaltjes op de uitkijk. Verder hier 
gezien: drie wulpen, enkele kieviten 
en scholeksters, twee patrijzen, 
roodborsttapuit, drie grasmussen, 
drie graspiepers, torenvalk, gele 
kwikstaart, koppel kneutjes etc. 
 
Erik Rijnen op 14 mei: 
Om 16.10 zaten er twee grote groe-
pen noordse kwikken aan noordran-
den plas Bleeke Hei: een van ca. 
dertig en de ander van ca. twintig. 
Het krioelde er ineens van. Tussen 
Bleeke Hei en Nonnenven veel ge-
wone gele kwikken aanwezig. Bo-
ven plas Nonnenven tussen 
de tientallen boeren-, huis- en oe-
verzwaluwen een jagende zwarte 

stern. In een veld iets noordelijker 
daarvan mijn eerste roepende kwar-
tel van het jaar. Op Castelreesche 
Hei en rond Broskens weer veel 
zangposten geelgors; een tiental bij 
elkaar. Koekoek, zomertortel en 
wielewaal is allemaal nog dunne-
tjes. Of misschien houden ze bij dit 
kille weer gewoon hun snavel. Bij 
de Laermolen in Hoogstraten was 
een grote gele kwik zo vriendelijk 
even te poseren. 
 
Will Woestenberg op 15 mei: 
Vanmorgen al mijn vierde wiele-
waal van dit jaar. De vogel zat te 
jodelen in het bos dat grenst aan de 
golfbaan.  
Op de terugtocht naar huis vloog 
een rode wouw over ter hoogte van 
de A-58 en de oude weg van Gilze 
naar Tilburg. Hij werd begeleid 
door een horde roeken die ter plaat-
se een kolonie bezetten. 
 
Jan Vermeulen op 24 mei: 
Om de Leffe uit Hoogstraten er 
enigszins uit te lopen heb ik een 
zeer lange wandeling gemaakt van-
ochtend in alle vroegte op de Strij-
beeksche Heide. Waarnemingen 
o.a. buizerd, koekoek, vijf gekraag-
de roodstaarten, zeven boompie-
pers, veldleeuwerik, zes boomleeu-
weriken, vier kleine plevieren, 
twee wulpen, twee dodaarzen, 

In deze rubriek zijn de waar-
nemingen tot en met 3 juni 
2010 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 

Tel.: 0161 491327 
                   SMS: 06 5160 4190 

 
 

zwarte specht, blauwe reiger, zwar-
te mees, twee kuifmezen, twee tuin-
fluiters, drie roodborsttapuiten, drie 
kneutjes. 
 
Huub Don op 24 mei: 
Op Lange Bunders Slangwijk 
(Haagse Beemden, Breda) is van-
ochtend een amerikaanse goudple-
vier (her)ontdekt. De vogel werd 
zaterdag ontdekt door Cees Janssen, 
maar toen stond de determinatie 
nog niet vast. 
 
Will Woestenberg op 28 mei: 
Vandaag vanaf Nieuwkerk achter 
de Rechte Heide door en langs de 
Ooievaarsnest naar Alphen gefietst. 
Onderweg vier koekoeken, twee 
gekraagde roodstaarten en een wie-
lewaal. 

 
 
 
 

Jan Vermeulen 
 
 

grote gele kwikstaart               Foto: Erik Rijnen 
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H ij is de eenzame jager van de 
nacht en verschalkt zijn 

prooien met huid en haar. 
Van de uilen die alleen 's nachts 
actief zijn wordt de ransuil nog het 
vaakst gezien, omdat die zich het 
meest in tuinen en stadsparken 
ophoudt. Een enkele keer ontdek-
ken we hem zelf. Maar meestal 
vliegt hij bij onze nadering plots-
klaps uit een boom en scheert hij 
over ons hoofd weg, ons verstijfd 
van schrik achterlatend. 
 
Het vrouwtje legt haar eieren, die 
niet eivormig zijn maar rond, met 
flinke tussenpozen, uiteenlopend 
van twee tot zeven dagen. Omdat 
ze, door direct met broeden te be-
ginnen ook met tussenpozen uitko-
men ontstaan er al meteen verschil-
len in leeftijd en kracht in het nest, 
dat met zo'n vier tot zes uilskuikens 
compleet is. De sterkere broeders 
verstevigen hun positie nog eens 
door het luidst om voedsel te bede-
len en het meeste te verorberen. 
Wanneer het voedselaanbod te wen-
sen overlaat moeten de zwakste het 
zelfs definitief afleggen en sterven 
zij een vroege dood, ten gunste van 

de oudsten. Als ze wat ouder zijn 
kunnen we zien hoe eerstejaars uil-
tjes in herfst en winter vaak ge-
meenschappelijke roest (rust)-
plaatsen zoeken. Ze zitten dan tot 
wel honderd leeftijdgenootjes in 
een boom. 
 
Uilen vervullen 's nachts dezelfde 
functie als haviken en valken over-
dag. Maar er zijn grote verschillen. 
De 'nachtbrakers' plukken hun prooi 
bijvoorbeeld niet kaal, maar slikken 
hem in zijn geheel door. De onver-
teerbare delen als haren en botten 
braken zij uit in de vorm van een 
samen geklitte bal: de uilenbal. 
Andere verschillen liggen in de 
starre ogen van de uil, die pal naast 
elkaar staan, en in de grote wend-

baarheid van zijn kop. Wanneer hij 
iets met de ogen wil volgen, draait 
hij zijn kop mee - zelfs tot 270 gra-
den, voor driekwart in het rond dus. 

(Vroeger dacht men zelfs dat je een 
uil zichzelf de nek kon laten om-
draaien door om hem heen te lo-
pen.) 
 
De lichtgevoeligheid van de ogen is 
bijzonder groot. Bij een sterrenhe-
mel ziet een uil bijvoorbeeld net zo 
goed als wij bij volle maan. Net zo 
belangrijk voor de jacht zijn de 
oren, waarmee de uil exact kan be-
palen waar het geluid vandaan 
komt. Als het gehoor geattendeerd 
is op een scharrelende muis, heeft 
dit nachtdier nog maar één geluidje 
nodig om precies de plaats te bepa-
len waar zijn klauwen straks moe-
ten toeslaan. De aldus gepeilde 
muis wordt vervolgens met de ogen 
gezocht. Nauwkeurig afstand schat-
tend wiekt hij in het donker geruis-
loos nader. De uil is zelfs zo zeker 
van zijn zaak dat hij zijn ogen - om 
ze te beschermen - vlak voor de 
aanval sluit. Maar het is niet zo dat 
hij in het pikkedonker kan zien. 
Ook hij heeft licht nodig, zij het 
slechts een heel klein beetje. 

 
Tekst en foto’s: Dick J. C. Klees  

www.studiowolverine.com 

Ransuil 

...Wanneer hij iets met de ogen 
wil volgen, draait hij zijn kop 

mee - zelfs tot 270 graden, voor 
driekwart in het rond dus... 

ransuil 

ansuil 
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D e redactie ontving een inge-
zonden brief van Wessel. 

Voor zo’n enthousiaste jonge na-
tuurliefhebber zoeken we natuur-
lijk een plekje in de Nieuwsbrief. 
Wessel is 8 jaar en schreef ons het 
volgende. 
 
In de meivakantie ben ik drie keer 
mee geweest met Margriet. De laat-
ste keer was op 14 mei 2010 en het 
was ongeveer 12° C, het was droog 
en er stond een beetje wind. Mar-
griet zet zich in voor de weidevo-
gelbescherming.  
Ik vond het grappig, want de eerste 
keer zag ik een kievit en de tweede 
keer zag ik een nest van een kievit. 
De derde keer zag ik een kuikentje 
van een kievit. Dit kuikentje drukte 
zich tegen de grond. Toen het kui-
kentje merkte dat wij hem zagen, 
rende hij hard weg. De mama kievit 
alarmeerde hem door in de lucht 
gek te doen en geluiden te maken. 
Ik vond het ook leuk om met Mar-
griet op de akkers nesten te zoeken 
en er dan paaltjes bij te zetten. Er 
zaten ook zeven witte zwanen. Ver-
der heb ik nog twee grote gele 
kwikstaarten gezien, een graspieper 
op een paaltje, een tureluur in de 
lucht en een veldleeuwerik op een 
paaltje. Ook heb ik een keer de ge-
oorde fuut gezien. 
Ik vond het allemaal heel leuk. 
 

Wessel Michielsen 

Wessel op  
excursie 
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Adders en gladde slangen 
Eén van de doelsoorten van de ex-
cursie was de adder die in de Mein-
weg voorkomt. Het gebied is ideaal 
voor deze inheemse slangensoort. 
Mulle zandpaden voeren door bos 
en hei, langs moerassen en beken. 
Op de ruige heide staan groepjes 
eiken en er liggen prachtige ven-
nen. De Rolvennen bijvoorbeeld, 
ontstaan door de turfstekerij. Dat er 
veen ligt, ziet men aan de plantjes. 
veenmos, wollegras en zonnedauw 
groeien er. En tussen pollen pijpen-
strootje en gagelstruiken voelt de 
adder zich thuis. De Meinweg is 
bekend om zijn adders. Ze zijn gif-
tig, maar zo schuw dat men van 
geluk mag spreken als men ze te-
genkomt. De kans is het grootst in 
het voorjaar, als ze zich opwarmen 
in de zon. Hoewel het weer ons 
goed gezind was hebben we helaas 
geen slangen gezien. Het gemis aan 
slangen hebben we ruimschoots 

 

Z aterdag 1 mei beleefden een 
aantal leden van de zoogdie-

renwerkgroep een excursie naar 
Nationaal Park de Meinweg bij 
Roermond. Terwijl het in Chaam 
en omstreken bijna de gehele dag 
regende was het weer de werk-
groepleden goed gezind, oftewel de 
gehele dag een stralend zonnetje 
en aangename temperaturen. 
 
Nationaal Park de Meinweg is een 
goed bewaard geheim in het hart 
van Limburg nabij de grens met 
Duitsland. Het is één van de 
mooiste nationale parken van ons 
land. Uitgestrekte heidevelden, 
blinkende vennen en bossen vol 
wild. Hier heerst de stilte, ook in de 
zomer. Door de grote verschillen in 
hoogte en bodemsoorten is hier een 
rijk gevarieerde natuur ontstaan. 
Overal in De Meinweg golft het 
landschap en stuit men op steile 
hellingen. Dit is het land van de 
‘horsten en slenken’. De hoogtever-
schillen zijn ontstaan door bewe-
gingen in de aardkost. En door het 
water van de Maas en Rijn, dat 
vroeger door het land schuurde. De 
aarde is nog steeds in beweging. De 
aardbeving van 1992 heeft flinke 
scheuren achtergelaten.  
 
Op tijd uit bed 
Om half zeven in de ochtend verza-
melden de werkgroepleden zich bij 
Elly en Wim Cornelissen aan de 
Legstraat, compleet met fietsen en 
lunchpakketten. Na het op- en inla-
den van de fietsen reed het gehele 
gezelschap onder de deskundige 
leiding van Jeroen Stoutjesdijk 
richting Roermond. Onderweg on-
derwierp Jeroen de chauffeurs re-
gelmatig aan enkele rijvaar-
digheidstesten. Met name het keren 
op de weg werd geoefend maar alle 
chauffeurs slaagden met glans zo-

dat we toch nog goed op tijd de 
parkeerplaats van de Meinweg op-
draaiden. Na het drinken van een 
kopje koffie werden de fietsen in 
gereedheid gebracht en konden we 
op pad. 
 
Klimmen en dalen 
Wandelaars en fietsers kunnen hun 
hart ophalen op de glooiende zand-
paden. In het gebied lopen paarden 
en Schotse hooglanders maar wat 
ons direct opviel waren de vele 
woelsporen van de wilde zwijnen 
die hier vrij rondlopen. De eerste 
echte waarneming van de dag be-
trof een vijftal zingende fluiters, 
een vogeltje dat we in Chaam en 
omgeving nog maar zelden horen. 
Verder hoorden we direct al een 
koekoek en vele andere zangvogels. 
Bij het eerste open stuk in het bos 
werden de fietsen aan de kant gezet 
en gingen we een korte wandeling 
maken in de hoop slangen te zien.  

Terugblik: Excursie naar  
de Meinweg bij Roermond 

maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum) 
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gecompenseerd gekregen door an-
dere mooie dingen. Naast de adder 
komt ook de gladde slang hier nog 
voor. Terwijl één van ons de open 
stukken tussen de brembossen af-
speurde naar slangen en daarbij 
alleen een ree opjoeg, zochten de 
anderen de bosrand af en niet zon-
der succes. Een wegkruipende ha-
zelworm en een tweetal zandhage-
dissen lieten zich zien. Later op de 
dag zouden we nog veel meer zand-
hagedissen zien. Op de open stuk-
ken vlogen tientallen vlinders waar-
onder ook enkele kleine vuurvlin-
ders. Verder zagen we die dag di-
verse groentjes, citroenvlinders, 
kleine geaderde witjes, bonte zand-
oogjes, zuringspanners en de sma-
ragdlangsprietmot. Op de zandige 

paden lieten wegwespen, grijze 
zandbijen en koekoeksbijen zich 
het zonnetje welgevallen. Als toetje 
tijdens de wandeling ging een re-
kel, een mannetjesvos, midden op 
het pad staan op nog geen vijftig 
meter en liet zich zo minutenlang 
bewonderen.  
Na een kort fietstochtje staken we 
de Meinweg over naar een gebiedje 
dat speciaal was ingericht voor de 
adders. Ook hier helaas geen waar-
nemingen van deze slang maar wel 
een vennetje met vele tientallen 
groene kikkers, duizenden larven 
van de gewone pad met daar tus-
sendoor zo nu en dan de larven van 
de bruine kikker. Rondom dit ven 
groeide volop gagel. Tijdens een 
korte wandeling door dit gebied 

troffen we weer meerdere zandha-
gedissen die zich door Jeroen ook 
prachtig op de foto lieten zetten. In 
het tegenover gelegen heideveld 
zongen een tweetal sprinkhaanzan-
gers hun zachte liedje en een boom-
valk kwam in volle vaart al jagend 
bij ons langs vliegen terwijl boven 
de bossen meerdere buizerds rond-
cirkelden. Tussen de buizerds kon-
den we ook nog een havik ontdek-
ken en de torenvalk maakte de 
waarnemingen van de roofvogels 
compleet. Ook de koekoek liet zich 
regelmatig horen. 
 
Lunchen op de IJzeren Rijn 
Honger dreef ons terug naar de 
auto’s om onze lunchpakketjes op 

te halen. Toen we bij de auto’s 
stonden konden we de paring zien 
van gierzwaluwen in volle vlucht. 
De lunchpakketjes werden vervol-
gens meegenomen naar een zand-
pad in het bos waar een spoorlijn 
dwars door heen loopt: “de IJzeren 
Rijn”. Deze spoorlijn verbindt de 
haven van Antwerpen met het 
Roergebied in Duitsland. België 
zou graag hebben dat de treinver-
binding over dit spoor opnieuw 
wordt opengesteld maar dat stuit op 
de het nodige verzet van met name 
natuurgroeperingen in Nederland 
en Duitsland. Zonder het risico 
door een trein te worden overreden 
hebben we ons midden op het spoor 
neergezet en hebben van de brood-
jes en boterhammen genoten. Op en 
rond het spoor vlogen tientallen 
vlinders. 
 
Heideterreinen en vennetjes 
De laatste etappe werd weer per 
fiets gedaan en voerde ons naar een 
aantal zeer mooie heideterreinen 
met daartussen prachtige vennen en 
poelen waar ook weer van alles te 
zien was. Op de heideterreinen vlo-

...Toen we bij de auto’s stonden 
konden we de paring zien van 
gierzwaluwen  in volle vlucht... 

heidekartelblad  (Pedicularis sylvatica)  
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gen veel kleine vogels zoals rood-
borsttapuiten, kneutjes en paapjes. 
Bij een zeer mooi ven zagen we 
onder andere de maanwaterjuffer 
(foto: pag. 31), de viervlek en een 
bruine winterjuffer. Op een van 
hellingen rond het ven een zeer 
oude jeneverbes en weer de nodige 
zangvogels.  
Een eindje verder werd een klein 
vennetje wat nauwkeuriger aan on-
ze scherpe blikken onderworpen en 
zagen we tientallen alpenwatersala-
manders en vinpootsalamanders, en 
op de oevers heidekartelblad, een-
jarig wollegras, en vleugeltjes-

bloem. 
Al met al een zeer leuk en leerzaam 
uitstapje in een prachtig natuurre-
servaat. De dag werd afgesloten 
met een forse file van Duitse auto’s 
die laat in de middag allemaal nog 
even langs wilde bij een outletstore 
in Roermond. Verder best veel re-
gen op de weg terug naar Chaam 
maar dat kon de goede stemming 
van die dag niet meer wegnemen. 

 
 
 

Will Woestenberg 
Foto’s: Jeroen Stoutjesdijk 

M ensen wisten het al jaren, 
maar nu blijkt dat muggen het 

ermee eens zijn: DEET stinkt. Onder-
zoekers gingen er tot nog toe vanuit 
dat de insectenwerende chemische 
stof in veel muggenwerende produc-
ten het reukorgaan van muggen blok-
keert. 
 
Maar een Amerikaans onderzoeksteam 
van de Universiteit van Californië 
heeft nu ontdekt dat muggen de DEET 
wel ruiken. 
Volgens de oude verklaring zou DEET 
de geur van de mens verbloemen, 
waardoor muggen niet langer roken 
waar ze moesten zijn voor hun maal-
tje. 
 
Maar naar nu blijkt blijven de muggen 
simpelweg uit de buurt omdat iemand 
die zich met DEET insmeert volgens 
het insect een uur in de wind stinkt. 
Volgens de wetenschappers kan de 
ontdekking ertoe leiden dat betere 
muggenwerende stoffen worden ont-
wikkeld. Dat zou kunnen helpen in de 
strijd tegen onder meer malaria. 
 

Bron: NU.NL 

zandhagedis of duinhagedis (Lacerta agilis)  

Muggen 
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len in afwachting van meer onder-
zoek, maar nu al in te grijpen waar 
dat mogelijk is. 
In de petitie wordt ondermeer ge-
vraagd voor een verbod op het ge-
bruik van de insecticiden imida-
cloprid, clothianidine en thiame-
thoxam vanwege de schadelijkheid 
voor de bijen. Meer dan 30.000 bur-
gers, maar ook tientallen natuur- en 
milieuverenigingen en imkers heb-
ben de petitie ondertekend. Er zijn 
40.000 handtekeningen nodig om 
het vraagstuk op de agenda van de 
tweede kamer te zetten. Iemand die 
de petitie niet heeft ondertekend is 
de Wageningse bijenexpert Tjeerd 
Blacquière. Hij vindt het onzin. 
Volgens Blacquière is nog niet aan-
getoond dat er een verband is tussen 
de bijensterfte en pesticiden. Hij 
denkt meer aan de varroamijt als dé 
boosdoener. 
In het Franse Montpellier werd deze 
herfst het grootste bijencongres ter 
wereld gehouden. De meer dan 
10.000 bijenhouders, wetenschap-
pers en andere betrokkenen bogen 
zich onder meer over de wereldwij-
de bijensterfte. Volgens Jeroen van 
der Sluijs waren de experts het over 
een ding eens: Een aantal insectici-
den vormen de hoofdoorzaken van 
de wereldwijde bijensterfte. 
Bron: Nieuwsbrief “Vroege vogels” 
 
 
2009: 60 paartjes grauwe kieken 
in Nederland 
Voor het eerst in bijna dertig jaar 

I n deze rubriek worden opmer-
kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 
milieu, natuur, landschap en cul-
tuurhistorie weergegeven.  
 
Obama: Teleurstelling is terecht 
De Amerikaanse president Barack 
Obama heeft onlangs in een tv-
interview gezegd dat de teleurstel-
ling over de uitkomst van de kli-
maattop in Kopenhagen gerecht-
vaardigd is. 
“Volgens de wetenschap moeten we 
de uitstoot van broeikasgassen aan-
zienlijk verminderen in de komende 
veertig jaar. Niets in het Kopenha-
gen-akkoord verzekert dat dit ge-
beurt'', erkende Obama. Maar toch 
stelde de president dat in plaats van 
een “compleet fiasco'' in Kopenha-
gen er in ieder geval “niet te veel 
achteruitgang'' was. De klimaattop 
in het Deense Kopenhagen sloot 
eind vorig jaar af zonder een we-
reldwijd aanvaard plan om de kli-
maatschommelingen en de gevrees-
de gevolgen daarvan gezamenlijk 
aan te pakken. Het Akkoord van 
Kopenhagen is slechts een intentie-
verklaring over het te voeren beleid. 
De tekst werd op het laatst, vooral 
dankzij Obama, als compromis naar 
voren geschoven. 
Bron: ANP 
 
 
Raadselachtige bijensterfte 
Het gaat wereldwijd slecht met de 
bijen. De hoofdoorzaak is nog 
steeds onduidelijk. Is het een virus, 
is het de varroamijt, zijn het insecti-
ciden of toch GSM straling? Jeroen 
van der Sluijs, hoogleraar Natuur-
wetenschap en Samenleving aan de 
Universiteit Utrecht begon een aan-
tal maanden geleden met een aantal 
andere wetenschappers het burger-
initiatief “Stop de bijensterfte”. Hij 
vraagt daarmee om maatregelen 
tegen de bijensterfte niet uit te stel-

(51 paar in 1980) broedden er meer 
dan vijftig paar grauwe kiekendie-
ven in Nederland. Na een reeks van 
gestage groei konden we in 2009 
meer dan zestig paar registreren. 
Bijzonder was (wederom) de toena-
me in Noord-Groningen en de toch 
wel onverwachte vestiging in Fries-
land. In deze mooie provincie 
broedden in 2009 minimaal vijf 
paartjes waarbij vooral de vestiging 
op de kwelders van het Noorderleeg 
in het oog springt. Wij schatten de 
kans om tot een duurzame populatie 
te komen gunstig in. Vooral als ge-
volg van een veelbelovende combi-
natie van agrarisch natuurbeheer en 
het huidige kwelderbeheer. 
Ook in 2009 hebben we weer een 
aantal vogels een satellietzender 
meegegeven. 
Een ander succes dit jaar is het be-
sluit van de Tweede Kamer om € 30 
miljoen vanuit het Gemeenschappe-
lijk Landbouwbeleid (GLB) over te 
hevelen naar akkerrandbeheer. Dit 
lobbysucces is te danken aan de 
aantoonbare resultaten die we in het 
veld bereiken. De Tweede Kamer 
en Minister Verburg hebben zich 
laten inspireren door ons werk in 
Groningen en het Duitse Rheider-
land. 
Bron: www.grauwekiekendief.nl  

 
 
Hond geëerd voor reanimeren 
baasje. 
De Australische hond Teka is op 

Uitgelicht 

bij             Foto: Marianne Dumont 

grauwe kiekendief 
Foto: Jan van der Greef 
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woensdag 28 oktober geëerd als 
held. De hond kreeg een prijs van 
dierenorganisatie RSPCA omdat ze 
het leven van haar baasje had gered. 
Haar beloning was een reusachtig 
bot. 
De 77-jarige Jim Touzeau kreeg in 
2007 een hartaanval en viel neer in 
zijn werkplaats in Maryworough 
aan de oostkust van Australië. Teka 
likte in zijn gezicht en stampte net 
zolang met haar voorpoten op zijn 
borst tot Jim weer bijkwam. Daarna 
rende ze naar buiten en bleef voor 
de deur springen om aandacht te 
krijgen. Uiteindelijk liep een voor-
bijganger mee naar binnen en belde 
onmiddellijk de ambulance die de 
reanimatie overnam. 
Bron NOS- Teletekst. 
 
 
 
Nachtegaalzang werkt ’s nachts 
het best 
Als mannetjes nachtegalen ’s 
nachts zingen, trekken de vrouwtjes 
eropuit om hun zangkunst te beoor-
delen. Als diezelfde nachtegalen 
hun lied ’s morgens vroeg aanhef-
fen, krijgen deze van de vrouwtjes 
nauwelijks aandacht. Wel reageren 
andere mannetjes op hun zang. 
Vrouwelijke nachtegalen blijken 
vooral ’s nachts actief: tussen één 
en vier uur vliegen zij bijna een 
kilometer. De rest van de dag zitten 
ze stil of zoeken voedsel. Dit blijkt 
uit het onderzoek van ecologen van 
het Nederlands Instituut voor Oeco-
logisch Onderzoek. 
Bron: NRC Handelsblad 
 
 
 
Meer krekelsoorten door warmer 
klimaat 
Door het warmere klimaat zijn de 
afgelopen tien jaar zo'n vijf nieuwe 
soorten krekels en sprinkhanen naar 
Nederland gekomen. Dat stelt bio-
loog Roy Kleukers van het Leidse 
museum Naturalis. In totaal worden 
bomen, struiken en grassen in Ne-
derland nu door zevenenveertig 

verschillende soorten van deze in-
secten bevolkt. 
“Als je langs de Waal bij Nijmegen 
loopt, kun je tegenwoordig de 
boomkrekel tegenkomen. Een paar 
jaar geleden hoorde je die alleen 
nog maar in Frankrijk'', zei Kleu-
kers. Andere nieuwkomers zijn het 
zuidelijk spitskopje, de sikkel-
sprinkhaan, de lichtgroene sabel-
sprinkhaan en de zuidelijke boom-
sprinkhaan. Krekels en sprinkhanen 
horen tot dezelfde groep insecten. 
Zij leven in de maanden juli, augus-
tus en september. “De insecten zijn 
warmteliefhebbers. Nu het in Ne-
derland warmer wordt, zul je ze 
hier dan ook vaker tegenkomen.'' 
Bron: ANP 
 
 
 
Van “Strook des doods” tot le-
venslijn  
“Nu groeit samen wat bij elkaar 
hoort." Dat waren de gevleugelde 
woorden van Willy Brandt in no-
vember 1989. De “Groene Band” 
was het eerste gezamenlijke Duitse 
natuurbeschermingsproject dat van 
die woorden werkelijkheid maakte.  
Bijna 40 jaar verdeelde het IJzeren 
Gordijn Europa. De onmenselijk-
heid van de meer dan 8500 km lan-
ge grens was het sterkst in Duits-
land: muren, prikkeldraad, wachtto-
rens en landmijnen. Door het ijze-
ren gordijn kreeg de natuur langs de 
muur wel de gelegenheid om meer 
dan dertig jaar z'n gang te gaan. Het 
voormalige Sperrgebiet werd een 
toevluchtsoord voor veel zeldzame 
planten en dieren. Nu slingert hier 
van de Oostzee tot aan het Thürin-

ger Wald (1400 km) een groen lint 
door het Duitse landschap. Het is 
een uiterst belangrijke ecologische 
verbindingszone van ongekende 
biotopen van bosgebied, moerassen 
en heide met de daarvoor typische 
flora en fauna. 
Bron: Vroege Vogels 
 
 
 
Jonge californische condors kie-
zen weer het luchtruim 
In 2008 zijn er twee Californische 
condors in het wild uitgevlogen. De 
Californische condor heeft lang op 
het randje van uitsterven gebalan-
ceerd. In 1982 bestond de wereld-
populatie nog maar uit tweeëntwin-
tig vogels. In 1987 vlogen er geen 
Californische condors meer in het 
wild rond. Met de gevangen vogels 
werd een fokprogramma opgestart. 
De wereldpopulatie bestaat nu weer 
uit 329 vogels waarvan ongeveer de 
helft weer in het wild rondvliegt. 
Met de twee vogels van 2008 zijn 
er in totaal negen vogels in het wild 
uitgevlogen. Sinds 100 jaar vloog 
in 2003 de eerste wilde condor van 
het nest. 
Hoewel het onmiddellijke gevaar 
van uitsterven niet meer bestaat, is 
de situatie nog altijd kritiek. Con-
dors leggen maar een ei per jaar en 
het duurt zes jaar voordat de vogels 
volwassen zijn. Er zijn nu drie con-
dorpopulaties: twee in het wild en 
een in gevangenschap met elk zo’n 
vijftien paartjes. Er is door vele 
instanties ontzettend veel werk ver-
zet om dit resultaat te bereiken. 
Bron: The Peregrine Fund  

 
 

Voor u samengesteld door  
Johan Schaerlaeckens 

boskrekel         

Californische condor  
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 
 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 
 

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

 
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. 
 

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

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

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


