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Ingericht….
en nu beheren

D

e laatste inrichtingswerken van de ruilverkaveling Baarle-Nassau zijn
in uitvoering of in voorbereiding. Veel stukken nieuwe natuur zijn
klaar en opgeleverd. Er is veel werk uitgevoerd onder zeer droge omstandigheden, wat heel veel stof veroorzaakte. Nu, na de recente regenval,
wordt de inrichting pas goed zichtbaar. De lage plekken staan nu onder
water, kale stukken raken langzaam begroeid en gelukkig vullen de poelen
en vennen zich langzaam.
Beheer kralensnoer
Kleine, smalle stukken langs beken worden afgewisseld met wat robuustere
terreinen. Zo is een zogenaamd kralensnoer of zijn stapstenen langs een doorgaande verbinding ontstaan. Voor deze smalle stukken zijn hoge natuurdoelen gesteld. Doelen die zonder intensief en kostbaar beheer moeilijk realiseerbaar zijn. In de huidige situatie worden de doelen iets lager gesteld, totdat de
waterstand en de waterkwaliteit beter zijn geworden. Ondanks veel randinvloeden is de verwachting (hoop) dat met extensief beheer en langzame verbetering van de externe situatie, in de toekomst hogere doelen haalbaar worden.
(Vervolg op pagina 3)
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(Vervolg van pagina 1)

Beheer robuuste terreinen
De robuuste terreinen hebben een
beheer dat wat grover kan. Er is
meer variatie in intensief en extensief beheer of zelfs in niets doen.
Belangrijke beheermaatregelen zijn
begrazen en maaien, afhankelijk
van de doelen en het gebied. Begrazen geeft een natuurlijke variatie en
maaien levert schrale, vaak kruidenrijke vegetaties op.
Belevingsmogelijkheden
Naast variatie in beheer zijn er ook
verschillen in de belevingsmogelijkheden. In grote gebieden is meer
ruimte voor paden dan in kleinere
natuurgebieden. Bovendien moeten
paden aan de ene kant een aantrekkelijke route volgen, maar aan de
andere kant geen kwetsbare natuur
verstoren. Als het natuurgebied te
klein, te kwetsbaar of ontoegankelijk is, probeert Natuurmonumenten
het gebied vanaf de rand beleefbaar
te maken.
Beschermende afrastering
Recent zijn bijvoorbeeld het pad
van de Flaasbloem naar het Weidebad en het pad aan de Staartenweg
gemaakt. Hier is de route door de
natuur en zorgt een raster voor een
duidelijke scheiding in verband met
begrazing door koeien. In grote gebieden kunnen grazers vluchten
voor bijvoorbeeld een loslopende
hond. In de kleinere natuurgebieden
rondom Chaam kan opgejaagd vee
zich behoorlijk verwonden omdat
de dieren snel een grens (weg, hekwerk, sloot) tegen komen. Het raster voorkomt problemen tussen bezoekers en vee. Tenslotte zien boswachters toe op het naleven van de
toegangsregels.
Draagvlak door samenwerking
Voor het beheer zoekt Natuurmonumenten nadrukkelijk de samenwerking met plaatselijke ondernemers.
Boswachters maken afspraken met
aanliggende eigenaren, recreatie
ondernemers, loonbedrijven, bezoe-

begrazing graslanden in Het Broek door inscharen vee van plaatselijke ondernemers

kers en aanwonenden. Zo worden
belanghebbenden en belangstellenden betrokken bij de natuur en het
noodzakelijk beheer hiervan. Het
vormt een belangrijke bijdrage aan
het ontwikkelen van draagvlak en
het benadrukken van de noodzaak
voor de natuur.
Agenda
Kijk op www.natuurmonumenten.nl/denatuurin voor leuke uit-

stapjes in de natuur. U kunt in
groepsverband aan een excursie
mee doen of zelfstandig een route
volgen. Er is bijvoorbeeld een klassiek optreden op landgoed Oude
Buisse Heide eind september, of
kinderen kunnen op natuurexpeditie, ook de snertexcursies komen er
weer aan of leer onder professionele begeleiding fotograferen in de
natuur.
Natuurbrief
Ontvang elke maand gratis de Natuurbrief! De Natuurbrief staat elke
maand boordevol met waarnemingen uit de natuur, buitenactiviteiten,
aantrekkelijke acties en aanbiedingen, foto van de maand, het laatste
nieuws en nog veel meer. Neem nu
e e n gra tis a bonne me nt via
www.natuurmonumenten-mail.nl/
aanmelden/natuurbrief.

bekende brugrand Chaamsche Beek in
landgoederenzone

Van Nature Online
Wilt u op de hoogte blijven van de
inspanningen van Natuurmonumenten in ons land? Elke twee weken
informeert de digitale beleidsbrief
Van Nature Online u over het laatste nieuws over de inzet en de resultaten van het werk van Natuur-
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Oproep
voor nieuwe
natuurwerkers!

H

et groepje vrijwilligers dat
één keer per maand op zaterdagmorgen onderhoudswerk
aan de natuur doet, wordt langzaam kleiner. Daarom doet de
Werkgroep Werkdagen bij deze
een oproep.

nieuw gegraven vennetje langs de Heistraat

monumenten. Het abonnement op
Van Nature Online is gratis en vrijblijvend. U kunt zich altijd afmelden via de afmeldlink onderaan elke
nieuwsbrief. Opgeven kan via
www.natuurmonumenten-mail.nl/
van-nature-online.
Als je van de herfst houdt…
Als je van de herfst houdt, dan kan
je nu het herfstpakket van Natuurmonumenten kopen. In de herfstperiode gaat Natuurmonumenten voor
€ 22,50 herfstpakketten voor kinderen verkopen. Hierbij geven we een
jaar het gezinslidmaatschap kado.
De paketten worden verkocht via de
website, het beheerkantoor in
Roosendaal of medewerkers in het
veld.
In de doos zitten, naast een eerste
nummer van het kwartaalblad, het
fraaie Natuurboek met informatie
over alle natuurgebieden en natuurlijk mooie foto’s. Verder een vogelkastje, spulletjes om met de kinderen de natuur te ontdekken en meer
verassingen.
Natuurwerkdag
Natuurmonumenten organiseert de
jaarlijkse natuurwerkdag dit jaar op
zaterdag 6 november. De werkloca-

tie is in West-Brabant in het nieuwe
natuurgebied De Reten. Dit gebied
van meer dan 100 hectare vormt
een belangrijke schakel in de robuuste natuur tussen Roosendaal en
Breda. Recent zijn hier werkzaamheden uitgevoerd om vennen, heide
en graslanden te herstellen. Eind
augustus ontdekte boswachter Kees
Akkermans, 1 jaar na de inrichting,
meer dan 100 klokjesgentianen in
De Reten. Een bijzondere vondst
die de potenties van het gebied duidelijk maakt. Op 6 november wordt
jonge opslag tussen de kiemende
heide en langs de venranden verwijderd. Help mee en geef je op via
www.natuurwerkdag.nl.
Tekst en foto’s:
Frans van Zijderveld
Natuurmonumenten West-Brabant

Beheerkantoor
Westelijke Havendijk 21
4703 RA Roosendaal
Telefoon 0165-523580
www.natuurmonumenten.nl

Wij vragen vrijwilligers die een
keer per maand heerlijk in de buitenlucht onderhoudswerk aan de
natuur willen doen. De werkdagen
zijn steeds op de laatste zaterdag
van de maand. We verzamelen om
9.00 uur op het Marktplein in
Chaam. Om uiterlijk 13.00 uur zijn
we weer terug. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. Na afloop is er
heerlijke erwtensoep met stokbrood, dus je gaat met een volle
maag naar huis.
De data voor de werkdagen voor dit
seizoen zijn 25 september, 30 oktober, 27 november, 29 januari en 26
februari. Wat nieuw is: bij slecht
weer wordt de werkdag naar de
eerst volgende zaterdag verplaatst.
Heb je zin om mee te doen, meld je
dan aan op:
werkdagen@markenleij.nl
Cees Damen
Correctie
In het artikel van Erik van der Hoeven "Nieuwe Natuur" in nieuwsbrief 54 staat op pagina 15 in de
laatste zin: "De nabije toekomst zal
het ons de voor- en nadelen leren."
Dat moet echter zijn: "De nabije
toekomst zal het ons leren."
e.e.a. conform de originele tekst
van de schrijver.
Onze excuses voor deze fout.
De redactie
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Stroomminnende en migrerende
vissen keren terug

W

aterschap Brabantse Delta
onderzoekt ieder jaar de
ecologische toestand van een aantal wateren. In dat kader liet het
waterschap in de tweede helft van
augustus visstandbemonsteringen
uitvoeren in de Boven Mark, Aa of
Weerijs en een aantal kleinere beken ten zuiden van Breda.
Ecologisch onderzoek
De Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) schrijft voor dat alle wateren in 2015 aan de goede ecologische toestand moeten voldoen. Om
een beeld te krijgen van de huidige
toestand en de ontwikkelingen in
het beheergebied voert het waterschap jaarlijks ecologische onderzoek uit. Dergelijk onderzoek bestaat bijvoorbeeld uit het inventariseren van de waterplanten en visstand. Dit heeft tot doel in beeld te
brengen welke soorten in welke
hoeveelheden voorkomen. Deze
gegevens worden vergeleken met
streefbeelden voor de KRW en dit
resulteert in een beoordeling voor
de ecologische toestand.
Het waterschap voert veel maatregelen uit gericht op het verbeteren
van de visstand, zoals de aanleg van
vispassages en het herstellen van
meanders. Naast het inwinnen van
de benodigde informatie voor de
KRW wil het waterschap daarom
ook graag inzicht krijgen in de effecten van uitgevoerde maatregelen
op de visstand.
Om de gewenste informatie te verzamelen bemonsterde adviesbureau
AquaTerraKuiperBurger (ATKB)
uit Geldermalsen in opdracht van
het waterschap de visstand in een
aantal beken. Het onderzoek vond
plaats in de tweede helft van augustus en richtte zich op de Boven
Mark, Aa of Weerijs, BijloopTurfvaart, Merkske, Strijbeekse

beek, Galderse beek, Chaamse beken en Bavelse Leij.
Ingezette vangtuigen
In grotere beken zoals de Boven
Mark en de Aa of Weerijs beviste
ATKB het water eerst over de gehele breedte en waterkolom met een
net, een zogenaamde zegen. Aanvullend zijn de oevers elektrisch
bevist vanuit een boot.
In smallere delen zoals de meanders
bemonsterde ATKB alleen met
elektrovisserij vanuit een boot en in
de kleinere bovenloopjes wadend
met een draagbaar elektrovisapparaat.

toestand en de ontwikkeling van de
visstand in beeld te brengen. Door
de aangetroffen visstand te vergelijken met streefbeelden voor de
KRW wordt inzichtelijk in hoeverre
de visstand voldoet aan de gestelde
doelen en wat nog nodig is om de
goede ecologische toestand te halen. Daarnaast krijgt het waterschap
een beeld van de effecten van de
uitgevoerde maatregelen op de visstand.

kopvoorn van één of twee jaar oud

elektrovisserij
oevers van de Aa of Weerijs

volwassen kopvoorn

wadende elektrovisserij in het Merkske

Van vangst naar beoordeling
ATKB bracht de gevangen vissen
op soort, bepaalde de lengte en zette
ze vervolgens weer terug. De verzamelde gegevens laten zien hoeveel
en welke vissoorten in de beken
voorkomen. Het waterschap gebruikt deze gegevens om de huidige

Voorlopige resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de gewenste stromingsminnende soorten
zeker in de beken voorkomen en in
bepaalde delen een belangrijk deel
van de visstand vormen. Daarentegen zijn ook veel algemene soorten
gevangen die weinig eisen stellen
aan hun omgeving en plaatselijk
vissen die houden van stilstaand,
plantenrijk water. Dit duidt er op
dat de gewenste stromingsdynamiek
(nog) niet overal aanwezig is.
Positief nieuws is dat op verschillende locaties de migrerende soort
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winde is aangetroffen. Deze soort
maakt gebruik van de aangelegde
vispassages om de beken weer op te
trekken. Van de winde en van kritische stroomminnende soorten als
bermpje en kopvoorn zijn zowel
jonge als oudere vissen gevangen.
Hieruit mag geconcludeerd worden
dat deze soorten weer in de beken
paaien en opgroeien.
Pas als ATKB alle gegevens heeft
verwerkt en gerapporteerd (eind
2010), wordt een definitief beeld
verkregen van de huidige toestand
en ontwikkeling van de visstand in
de beken.

bermpje geboren in 2010

volwassen bermpje

Meer informatie
Voor meer informatie over de bemonsteringen kunt u contact opnemen met:
Marco Beers 076 564 14 12 of
m.beers@brabantsedelta.nl.

Tekst en foto’s:
Marco Beers
Waterschap Brabantse Delta

Oproep
Eindredacteur gezocht

A

l gedurende heel wat jaartjes
is Wim Dumont eindredacteur van de nieuwsbrief voor Natuurvereniging Mark en Leij. Wim
vindt het tijd worden dat iemand
anders nu het stokje van hem over
neemt. Wij zijn daarom op zoek
naar een nieuwe eindredacteur.
Duizendpoot
Als duizendpoot heeft Wim de leiding over een redelijk groot aantal
activiteiten. Aangezien hij datgene
wat hij doet, goed wil doen en ook
een dagje ouder wordt, heeft hij
besloten een aantal van zijn activiteiten af te stoten. Onder andere wil
hij stoppen als eindredacteur van
onze nieuwsbrief. Dat vinden we
erg jammer, maar we respecteren
zijn beslissing.
Leuke contacten
We zijn dus op zoek naar een nieuwe eindredacteur. Wat houdt dat
zoal in? Het betekent dat je vier
keer per jaar drie weken actief bent

voor de natuurvereniging. In die
drie weken verzamel je teksten en
foto’s, je stuurt teksten ter controle
aan de redactieleden, je houdt een
redactievergadering, je stelt de
nieuwsbrief samen en laat die drukken en verspreiden onder de leden.
Je houdt er veel leuke contacten aan
over. Natuurlijk helpen wij, redactieleden, je een handje met het leveren van teksten, foto’s en commentaar (altijd positief opbouwend natuurlijk).
Aanmelden
Wil je meer weten? Maak dan eens
vrijblijvend een praatje met Wim
Dumont of een van de andere redactieleden. Hopelijk ben je enthousiast geworden, zocht je al een
tijdje een nuttig tijdverdrijf ten behoeve van de natuur of wist je maar
niet wat je met al je redactionele
vaardigheden kon aanvangen. Weet
dan dat wij op je zitten te wachten!
Sandra Reijnders

22 oktober 2010
Algemene Ledenvergadering
Natuurvereniging Mark & Leij
Café Bellevue
Dorpsstraat 27, 4661 AA Chaam
Aanvang 20.00 uur
Leden worden van harte uitgenodigd.
Niet-leden welkom vanaf 21.00 uur
Na de ledenvergadering zal
Frans van Zijderveld een lezing verzorgen.
Hierbij zijn leden en niet-leden
van harte welkom
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Herinneringen van een oude dwaas

D

it jaar heb ik nogal wat wandelingen gemaakt in de
Chaamse Bossen, vooral in de omgeving van het Putven en het Ossengoor. Dit bosgebied is ongeveer
1.300 hectare groot en in beheer
bij Staatsbosbeheer.
De Chaamse bossen
In het voorjaar kwam ik tot de ontdekking, dat het vernattingproject
van Staatsbosbeheer, om de waterhuishouding in het gebied te herstellen, hier en daar wat uit de hand
gelopen was en zoals alom bekend,
niet door iedereen gewaardeerd
werd, om het eens mild uit te drukken. Inmiddels is de situatie verbeterd en zijn de meeste fiets- en wandelpaden weer te gebruiken. De
bedoeling van het vernatten is, om
de situatie zoals die oorspronkelijk
was, weer te herstellen. Door het
vernatten ontstaan er weer vennen
en moerasgebieden en kunnen veel
oorspronkelijke planten en dieren
terugkeren.
Ooit bestond dit gebied uit zandverstuivingen en natte heide met verschillende vennen (zie de Grote
Historische Topografische Atlas
met kaart uit 1893). Dit gebied
heette toen de Groote Heide waarin
de vennen ‘t Wit Goor, het Wolfsgat en het Osse Goor lagen. Veel
van deze heideterreinen zijn in het
begin van de vorige eeuw ontgonnen en bebost, waarbij het gehele
gebied werd ontwaterd. Dennenbomen werden aangeplant om te voldoen aan de grote vraag naar stuthout voor de mijnen. Ze werden in
strakke rijen opgesteld en er groeide niets op de bodem eronder. Een
heel onaantrekkelijk bosgebied was
hiermee gecreëerd. Inmiddels is
door actief natuurbeheer het bos
sterk van karakter veranderd.
Jeugdjaren
Het idyllisch gelegen Putven ligt

Putven, hier leerde ik mezelf zwemmen

aan de westzijde van de Chaamse
Bossen, die deel uitmaken van boswachterij Chaam. Enkele weken
geleden stond ik weer eens aan de
rand van het Putven. Een gekraagde
roodstaart zat in de top van een berkenboom volop te zingen, terwijl
enkele dodaarsjes aan het duiken
waren in de buurt van het ene eiland dat het ven nog rijk is. Terwijl
ik deze vogels aan het bekijken
was, dwaalden mijn gedachten onwillekeurig af naar lang vervlogen
tijden.
In mijn jeugd had je nog géén
zwembad in ons dorp.* In warme
zomers was er slechts één optie om
bij ons in de buurt te zwemmen en
dat was in het Putven.
In gezelschap van mijn jeugdvrienden fietste ik dan naar het Putven
om te “zwemmen”. Zwemles werd
niet gegeven op de lagere school,
dus je moest jezelf het zwemmen
aanleren.
Het Putven had toen nog twee eilandjes, een klein en een groot eiland. Naar het kleine eiland kon je
door het water heen waden zonder

Foto: Jan Vermeulen

kopje onder te gaan. Het grote eiland kon je eigenlijk alleen zwemmend bereiken, het was te diep om
te lopen.
De eerste keer dat ik het grote eiland wist te bereiken was al springend over de zeer modderige bodem. Met heel veel moeite belandde ik, water uitspugend en volledig
uitgeput op het eiland. Oefenen in
het ondiepe water brachten mij de
eerste beginselen van het zwemmen
bij en warempel, na verloop van tijd
kon ik een beetje zwemmen. Eerst
op z’n hondjes, daarna volgde de
crawl. Tijdens de grote vakantie
brachten we vrijwel alle warme zomerdagen bij het Putven door,
waarbij we soms hele moddergevechten hielden. Prompt werd ik
natuurlijk op een gegeven moment
vol in mijn oog geraakt door een
modderbal, waarna een bezoek aan
de huisarts noodzakelijk was geworden.
Een zwemdiploma heb ik nooit gehaald, maar jaren later was ik wel
in staat om iemand in de Belgische
Ardennen van de verdrinkingsdood
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smeerd! We lagen natuurlijk plat
van het lachen. Leedvermaak is
tenslotte toch nog altijd het beste
vermaak, niet waar?

bonte vliegenvanger

te redden in een snelstromende rivier. Mijn “zwemlessen” in het Putven waren niet voor niets geweest.
Zwoele zomeravonden
Jaren later kwam ik eigenlijk alleen
in de Chaamse Bossen om nachtzwaluwen te bekijken.
In juni 1983 gingen we met enkele
vrienden op een zwoele zomeravond naar de staatsbossen in een
poging de nachtzwaluw te observeren. Onder het gezelschap bevond
zich Marcel van Gils, een fanatieke
vegetariër. Marcel verscheen op
open sandalen zonder sokken aan in
de bossen! “Marcel, ben je niet
goed bij je hoofd, de muggen zullen
je voeten opvreten” zeiden we tegen hem. Minzaam naar ons kijkend deelde Marcel ons hooghartig
mede dat hij daar helemaal niet

Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl

bang voor was. “Jullie eten vlees en
de doodskreet van die dieren is nog
overduidelijk in jullie bloed aanwezig en daar komen de muggen op
af” zei hij doodserieus. “Ik ben vegetariër en heb dus geen last van de
muggen” vervolgde hij zijn verhaal
zelfverzekerd. Wij twijfelden natuurlijk aan zijn verstandelijke vermogens en gingen heimelijk grijnzend de bossen in. De trip was een
eclatant succes, want in de buurt
van de voormalige leemkuilen zagen we de nachtzwaluwen prachtig.
De muggen waren echter hyperactief die avond en Marcel kon zijn
sandalen die avond nauwelijks
meer uitkrijgen, zó dik waren zijn
voeten geworden van de talloze
muggenbeten. Wij zelf waren nauwelijks gebeten door de muggen,
we hadden ons uiteraard goed inge-

Jaren rond de eeuwwisseling
In de beginjaren ‘90 kwam ik af en
toe nog in de Chaamse Bossen om
te trainen voor de halve marathon,
die ik enkele keren gelopen heb en
heel af en toe hoorde ik dan een
fluiter in de buurt van het Putven.
Sinds die beginjaren ‘90 was
Staatsbosbeheer al bezig om de
grondwaterstand te verhogen. Dat
heeft tot gunstige resultaten voor de
flora en fauna geleid. Door deze
maatregelen zijn de bossen veel
opener geworden. Hierdoor is het
hier veel aantrekkelijker geworden
voor een fanatieke vogelaar zoals
ik. Vooral het Ossengoor heeft een
metamorfose ondergaan. Op het
Ossengoor hebben dit jaar maar
liefst zeven paar geoorde futen gebroed en een tiental paartjes dodaars.
Tege nwoordig bezoek ik de
Chaamse Bossen dan ook regelmatig en het is een zeer aantrekkelijk
gebied geworden. De uitgestrekte
bossen zorgen voor rust en stilte,
waardoor tal van vogels zich hier
thuis voelen
Wespendief, havik, boomvalk,
zwarte specht, grauwe en bonte
vliegenvanger, boomklever, goudvink, kruisbek en nachtzwaluw zijn
enkele van de vele vogels die je
hier kunt aantreffen. Aan de rand
van de open plekken in het bos grazen in de ochtend- en avonduren
vaak reeën.
Kortom, het is voor de natuurliefhebber een prachtig gebied om in
rond te dwalen.

Jan Vermeulen

Ossengoor

Foto: Wim Dumont

* Als de gemeente volgend jaar besluit het Weidebad te sluiten, is de
cirkel weer rond en alles als vanouds!
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Lezing:
Natuurmonumenten

N

atuurmonumenten is een landelijke vereniging die al 105 jaar bestaat. Sinds de oprichting is er veel veranderd. Binnen de vereniging, maar ook
in de samenleving en de ruimte om ons
heen.
Frans van Zijderveld schetst een beeld
van de vereniging, de natuurgebieden en
het beheer.
Hoe functioneert zo’n landelijke natuurvereniging, welke invloed hebben de circa
900.000 leden en wat is het toekomstperspectief?
De natuurgebieden binnen de gemeente
Alphen-Chaam, alsmede terreinen iets
verder weg, maar in West-Brabant, komen
kort aan bod. Hierbij is er aandacht voor
natuur, landschap, cultuurhistorie, gebouwen en recreatie.
Het beheer is een activiteit die vaak dicht
bij de mensen staat. Velen hebben er een
mening over. Gelukkig, maar niet altijd
makkelijk. Natuurgebieden zien er netjes
uit, veroorzaken overlast of bieden bezoekers een plezierig uitje met veel natuurontmoetingen. Maar ook is er emotie bij
de kap van een boom, het verjagen van
ganzen of schapen in de sneeuw die het
prima naar hun zin hebben, maar toch als
zielig worden gezien.
Naast het delen van informatie, het onderdeel presentatie, wil Frans vooral ook
samen met de aanwezigen discussiëren
over de natuur binnen het werkgebied van
Mark en Leij. Wat vinden de aanwezigen
van de natuur, wat gaat goed of kan beter? Liggen er kansen voor de natuur of
samenwerking? Wat kan Natuurmonumenten voor Mark en Leij betekenen en
andersom? Kortom, informatief en uitnodigend: een natuurrijke avond.
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Lezing:
Herinneringen

O

p vrijdag 10 december zal Jan Vermeulen een lezing geven over
zijn ‘jeugdherinneringen’
van de beginjaren 80.
We zullen bekende
Chaamse vogelaars zien
in ‘verre’ landen zoals
Kenia, Frankrijk, Spanje,
Turkije, Israël, Lapland
en Tunesië. Grijze haren
worden ineens weer zwart,
kalende mannen krijgen
weer haren. Allemaal zijn
ze nu nog altijd actief lid
van Mark & Leij, Er zullen beelden worden getoond van oude dia’s met
landschappen, vogels, dieren en mensen. Het is een
terugblik in de tijd, die
voor velen van ons in onze
herinneringen gegrift
staat. Kortom nostalgie
viert hoogtij!
Jan Vermeulen

Vrijdag 22 oktober 2010
Aanvang 21.00 uur
Café Bellevue
Dorpstraat 27
4861 AA Chaam

Vrijdag 10 december 2010
Aanvang 20.00 uur
Café Bellevue
Dorpstraat 27
4861 AA Chaam

De toegang is gratis en ook
niet-leden zijn van harte welkom

De toegang is gratis en ook
niet-leden zijn van harte welkom

Van de voorzitter
Uw hulp gevraagd!

D

it is een verzoek aan u. Dit verzoek heeft al tweemaal eerder
in de nieuwsbrief gestaan. Het heeft
tot dusver nog onvoldoende reacties
opgeleverd. In deze nieuwsbrief wil
ik graag nogmaals deze oproep
doen.
Stuur uw e-mailadres a.u.b. aan de
secretaris en de voorzitter van Mark
& Leij. Hun e-mailadressen zijn respectievelijk:
secretaris@markenleij.nl
voorzitter@markenleij.nl
Uw e-mailadres even opsturen is een
kleine moeite. Het kan leden van
Mark en Leij helpen om u van dienst
te zijn en u van informatie te voorzien. Natuurlijk kan dat per post, per
nieuwsbrief of rondgebrachte folder.
Nu er echter digitale mogelijkheden
zijn, is het veel gemakkelijker en
handiger voor onze vereniging om
ook daarvan gebruik te maken. Van
onze website www.markenleij.nl
wordt reeds veelvuldig gebruik gemaakt.
Als de vereniging uw e-mailadres
kent, kunnen we u digitale informatie
toesturen, die snel verspreid moet
worden, zoals een geplande wandeling, een bijzondere bijeenkomst of
een lezing bij onze vereniging of een
zustervereniging. Ook bijzondere
informatie over natuur en landschap
kunnen we dan gemakkelijker naar u
versturen.
De vereniging zal de e-mailadressen
niet aan anderen beschikbaar stellen
en ook niet zichtbaar maken in emails. Uw kunt er op vertrouwen dat
het slechts voor verenigingsdoeleinden zal worden gebruikt. Die leden
die geen digitale aansluiting hebben,
zullen we blijven informeren met de
gebruikelijke middelen.
Bij voorbaat dank,
Sjef Langeveld
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Lezing: De evolutie van mens en hond

O

p vrijdagavond 12 november
neemt bioloog en evolutiedeskundige dr. Paul Storm ons mee
naar de wieg van de mensheid. Na
de pauze vertelt hij uitgebreid over
het ontstaan van de relatie tussen
de mens en zijn eerste huisdier, de
hond.
Dr. Paul Storm heeft biologie gestudeerd in Amsterdam en culturele antropologie en prehistorie aan
de Universiteit Leiden. Hij heeft
ondermeer onderzoek gedaan in
Engeland, Frankrijk, Kenia en
Indonesië. Momenteel onderzoekt
Paul de evolutie van de Javamens
en de mens in Australazië. Vorig
jaar verscheen zijn boek "Korte
hoektanden, lange benen en een
sexy brein".
Ontstaan van de mens
Drie opvallende kenmerken onderscheiden ons van andere apensoorten. We bewegen ons, in vergelijking met andere zoogdieren, op een
unieke manier voort. We lopen
rechtop. Geen van onze naaste verwanten, zoals gorilla’s en chimpan-

sees, hebben hun grote indrukwekkende hoektanden ingeleverd voor
zielig ogende stompjes.
Als klap op de vuurpijl hebben we
een brein dat overdreven groot lijkt
en bovendien een ongelofelijke
hoeveelheid energie kost om in
stand te houden. Wat we zien is een
opvallende, slechts op twee ledematen voortbewegende, schijnbaar
veel te intelligente, naakte platsnuitige aap, die op dit moment de wereld dreigt “op te blazen”. Is voor
het ontstaan van een dergelijk wezen nog een logische natuurlijke
verklaring te bedenken?

zijn, bovenstaande juveniele kenmerken laten zien, zoals de Engelse
bulldog.
De evolutie van hond en mens vertoont een interessante parallel. Veel
hondenrassen hebben een jeugdige
wolvenkop en mensen een jeugdige
apenkop. Zowel volwassen honden
als mensen vertonen jeugdig gedrag. Gedurende hun hele leven
blijven ze leergierig. Wetenschappers denken dat niet alleen de hond
zijn succes te danken heeft aan de
mens, maar dat omgekeerd mensen
hun succes te danken hebben aan de
hond.

De mens en zijn hond
Wij mensen vallen op jeugdige kenmerken. Jonge dieren vinden we
doorgaans meer vertederend dan
hun ouders. We smelten makkelijker bij de aanblik van een plat
snuitje, een bol hoofd en grote
ogen, dan bij het zien van een lange
snuit, schuin voorhoofd en kleine
oogjes. Het jeugdige uiterlijk wordt
zelfs zo sterk door ons gewaardeerd
dat we hondenrassen hebben gecreëerd die, ook wanneer ze volwassen

John van Raak

Vrijdag 12 november 2010
Lezing:

“De evolutie van
mens en hond”
Aanvang 20.00 uur
Café Bellevue
Dorpstraat 27, 4861 AA Chaam
Iedereen is welkom.

Een activiteit van natuurvereniging
Mark & Leij.
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Bunzing

D

at hij geweldig kan stinken,
dat wisten sommigen al. Minder bekend is, dat hij een voorraad
verlamde kikkers achter de hand
houdt. De bunzing wordt in de
volksmond ook wel "stinkotter"
genoemd.
Een goed gekozen typering, omdat
die twee eigenschappen in één
woord vangt. Stinken doet hij met
speciaal vocht uit de klieren die
naast de staartwortel liggen. Net als
bij het echte stinkdier dient deze
stank ter verdediging. Reken maar
dat het werkt! Probeer het maar
eens door een bunzing in het nauw
te drijven. Dat doe je geen tweede
keer!
De vergelijking met de veel grotere
otter (de bunzing is met ongeveer
40 cm half zo klein) gaat in zoverre
op, dat de bunzing een marterachtig
roofdier is, dat naast droge ook
vaak natte gebieden als moerassen
en rietlanden bewoont. Maar voor

bunzing

de visserij mist hij de snelheid van
de otter. Toch is het wel een goede
zwemmer. Wanneer een rat, na een
confrontatie met een bunzing, als
laatste redmiddel het water in duikt,
kan die dus bedrogen uitkomen.
Het meeste voedsel zoekt de bunzing op het land en aan de oevers.
Omdat hij geen groot sprinter is, is
het besluipen en vervolgens bespringen van zijn prooi de beste
strategie. Vandaar ook zijn voorkeur voor ruige terreintjes. Als echte grondjager is hij bepaald niet
kieskeurig: muizen, ratten, konijnen, jonge hazen, hij eet nogal wat
zoogdieren. Behalve dan de spitsmuis en de mol, maar die vind je op
weinig menukaarten terug. Enkele
vogels uitgezonderd, beschouwt
vrijwel geen ander dier deze prooidieren met hun sterke muskuslucht
genietbaar. Insecten, slakken en
wormen smaken de bunzing ook
wel goed. En in het heel vroege
voorjaar vergrijpen ze zich nog wel

eens aan een zwangere kikker. De
kikkerdril in het wijfje zet na consumptie zo uit in de bunzingmaag
dat hij het weer uitbraakt: het zogenaamde sterrenschot.
De bunzing staat ook bekend om
zijn provisiekast, goed gevuld met
kikkers. Het bijzondere van deze
voorraad is dat hij nog leeft. De
kikkers worden door een beet in het
ruggenmerg verlamd, zodat ze de
provisiekast niet kunnen verlaten.
Met wat voorzorgsmaatregelen
kunnen bunzing en boer baat hebben bij elkaars aanwezigheid.
Waarom een albinobunzing, de fret,
aanschaffen voor de hygiëne op het
erf en de jacht op ongedierte, als het
wilde exemplaar gratis zijn diensten
aanbiedt? Voorwaarde voor de boer
is wel dat hij z'n kippenhok goed
afsluit.

Tekst en foto:
Dick J. C. Klees

www.studiowolverine.com
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De fotowerkgroep op weekend in
Oost Brabant.

V

an 16 tot en met 18 juli is de
fotowerkgroep op werkuitje
geweest in het oosten van Noord
Brabant, te weten in Aarle Rixtel.
We verbleven daar op Eco–
touristfarm De Biezen bij Wim en
Rina Renders. Kees Damen haalde
mij in Bavel met de camper op en
van daaruit reden we naar het verzamelpunt op de Gilzeweg, net buiten Chaam.
Noodweer
Daar stonden de andere leden reeds
klaar om te vertrekken. Op naar
Aarle Rixtel. Onderweg zagen we
dat er delen van Brabant behoorlijk
getroffen waren door noodweer.
Vooral het stuk na Son en Breugel
was indrukwekkend. We zagen veel
afgebroken en ontwortelde grote
bomen langs de weg en in de bossen waar we langs reden. Daaronder
ook vele majestueuze eikenbomen.
Ik had zelf in Bavel van dit noodweer weinig mee gekregen als alleen een zeer hevige regenbui met
de wind die daarbij behoorlijk was
aangewakkerd.
Ontvangst
Om ongeveer half elf kwamen we
in Aarle Rixtel aan en werden we
ontvangen door Wim en Rina Renders met een lekkere kop koffie en
een stuk koek. Daarna ging ieder
even zijn weg om zich te installeren
in caravan, camper of chalet. Na

icarusblauwtjes

Foto: Wim Dumont

gamma-uiltje

een voortreffelijke lunch werd het
plan de campagne gepresenteerd.
De camping bood voldoende mooie
en gevarieerde plaatsen waar we
konden gaan fotograferen.
Verkennen
Onder leiding van onze nimmer
aflatende coördinator Wim Dumont
gingen we gepakt en gezakt met
fotocamera’s en andere toebehoren
de camping verkennen en dit leverde al snel een aantal hele mooie
plaatjes op. Zo werden er veel foto’s gemaakt van bijvoorbeeld het
icarus blauwtje, het bont zandoogje,
het klein geaderd witje, het koolwitje, de gehakkelde aurelia, de
atalanta en de dagpauwoog. Daarnaast wemelde het er van de sprinkhanen in diverse soorten en maten
en dat trekt natuurlijk ook de tijgerspin in grote getale aan. Er was op
de camping ook een vleermuizenkelder gebouwd. Om de campinggasten een indruk te geven van zo’n
kelder was er ook een replica van
deze vleermuizenkelder gebouwd.

Foto: Martha Wildhagen

Vlinderbijeenkomst
Toen we met zijn allen de camping
verkend hadden en de mooie plekjes hadden vastgelegd was het rond
etenstijd. Een aantal dames had een
voortreffelijke koude schotel samengesteld die door eenieder naar
tevrede nheid we rd ge nuttigd.
’s Avonds bij de intredende nacht
was er op het terrein een mogelijkheid om naar een nachtvlinderbijeenkomst te gaan die door Kees
Boele, een bioloog uit Groningen,
en zijn vrouw voorzien werd van
professioneel commentaar. Vooral
de liefhebbers van nachtvlinders
waren bijzonder enthousiast en ook
daar werden natuurlijk foto’s gemaakt.
Korte nacht
Ik zelf hield het voor gezien om
ongeveer 23.30 uur en vertrok naar
de camper. De liefhebbers bleven
nog iets langer. De volgende morgen was het al vroeg dag. Te vroeg
voor mij. Een aantal anderen van de

Mark & Leij Nieuwsbrief
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groep ging vanaf 7.00 uur fotograferen. Waar ze naartoe zijn geweest
wist ik eerst zelf niet, want ik heb
uitgeslapen. Toen ik uit bed was en
gedoucht had, kwamen de andere
leden weer thuis en ze vertelden dat
ze naar de Grotelse Heide waren
geweest.
Zendmast te Grotel
We hebben lekker ontbeten en daarna zijn we gaan fotograferen bij de
grote zendmast in Grotel, op een
steenworp afstand van de camping
en aan de rand van de Grotelse Heide. Er werd zelfs door onze coördinator een ‘fotowedstrijd’ uitgeschreven voor wie de mooiste foto
van deze toren zou maken. De uitslag moet ik u op dit moment schuldig blijven.
De zendmast is 128 meter hoog en
eigenlijk niet meer in gebruik. Boven op deze zendmast broedt ieder
jaar een koppel slechtvalken. Wederom kwamen we in een heel
mooi gebied terecht met een enorme variatie aan bloemen, planten en
insecten. Genoeg fotomateriaal
voor handen, dus iedereen ging
weer aan de gang. Vooral de weidebeekjuffer werd uitbundig gefotografeerd. De tijd vloog om en voordat we er erg in hadden was het al
weer 13.00 uur.

taal werden er op die twee avonden
72 soorten waargenomen.

Dagpauwoog

Foto: Wim Dumont

muizen te gaan bekijken en te beluisteren met de batdetector in de
Warande te Helmond. Het park
waar we kwamen was bijzonder
mooi en de uitleg die Wim ons gaf
over de vleermuizen was boeiend.
Tevens vertelde hij ons dat de
vleermuis beschermd is. Als je
vleermuizen in je huis hebt, dan
dient er iemand van de provincie te
komen kijken en te vertellen wat er
aan gedaan kan en mag worden. Ik
vond dit bijzonder, want het enige
wat ik me van vleermuizen kon herinneren waren verhalen uit mijn
jeugd. Wij hoorden en zagen vier
soorten vleermuizen, te weten: rosse vleermuis, laatvlieger, watervleermuis en de gewone dwergvleermuis.
‘s Avonds was er op de camping
nog een ‘nachtvlindershow’. In to-

De Biezen
Zondagmorgen hebben we allemaal
uitgeslapen en daarna ontbeten. Ieder ging toen zijn eigen weg. Tijdens het ontbijten werd door enkelen het roodborstje nog vastgelegd
op de gevoelige plaat. Ik ging samen met Kees, Anneke en Marianne fotograferen in De Biezen. Dit is
een natuurgebied dat gelegen is tegenover de camping aan de andere
kant van de weg. Ook dit is een
heel mooi gebied met een enorme
variatie in begroeiing, dus we konden ons weer uitleven. Toen we
terug kwamen, hebben we nog wat
gegeten en daarna werd het tijd om
afscheid te nemen van Wim en Rina
Renders en weer huiswaarts te
gaan. We kunnen terugkijken op
een bijzonder geslaagd weekend
wat zeker voor herhaling vatbaar is.
Op de website van Mark & Leij, op
de pagina van de fotowerkgroep,
hebben diverse leden van de fotowerkgroep foto’s geplaatst, die tijdens dit weekend zijn gemaakt.
Wim Goverde

Snelle Loop.
Na de lunch nam Wim ons weer
mee richting de Grotelse Heide,
maar nu naar de Snelle Loop. Een
flinke snelstromende beek langs de
rand van de Grotelse Heide. Ook
wederom een mooi gebied, wat
door ons weer op de gevoelige plaat
werd vastgelegd. Overigens loopt
deze beek ook, meanderend en
voorzien van vele vistrappen, over
de camping.
Vleermuizen in de Warande te
Helmond
’s Avonds stond er een uitstapje
naar Helmond op het programma.
Wim Renders, de eigenaar van de
camping, nam ons mee om vleer-

Snelle Loop

Foto: Anneke Marteijn
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Wanneer mag het donker weer aan?

H

oeveel sterren ziet u 's
nachts nog met het blote
oog? Is dat in Nederland zoveel
anders dan in andere landen? Wat
is er belangrijk aan een echt donkere nacht? De grenzen tussen dag
en nacht vervagen steeds meer:
duisternis wordt in toenemende
mate een schaars goed, net als stilte. Lichtvervuiling ontneemt aan
bijna de helft van de Nederlanders
het zicht op de sterrenhemel en
misschien daarom zou ongeveer
driekwart van de Nederlanders
weer een nacht willen die echt
donker is.
24-uurseconomie
Dit is een belangrijk gevolg van de
toenemende verstedelijking en de
zogenoemde 24-uurseconomie die
een groeiende behoefte heeft aan
verlichting. Recreatieve activiteiten
breiden zich uit naar de avond, ook
als gevolg van ruimtegebrek. De
ochtend- en avondspits duren langer. Dit alles leidt weer tot aanleg
van verlichte verkeerswegen, parkeerplaatsen en sportvelden, lichtreclames, verlichte openbare ruimten
en het in de schijnwerpers zetten
van bedrijfspanden en historische
gebouwen. Particulieren en bedrijven brengen steeds meer buitenver-

lichting aan om criminaliteit tegen
te gaan. Een andere bron van nachtelijk kunstlicht is de assimilatiebelichting in de glastuinbouw, bedoeld om de opbrengst te vergroten
of om de bloei te vervroegen
(‘tulpen met Kerst’).
Tafeltje dekje voor vleermuizen
Glimwormen en vuurvliegen kwamen vroeger vrij algemeen voor in
onze contreien, maar het is onbekend hoe die soorten er nu voorstaan. Zij gebruiken lichtsignalen
om elkaar op te sporen voor de
voortplanting. De lichtniveaus die
ze uitzenden zijn zo laag, dat kunstlicht bij deze dieren verblinding
veroorzaakt. Het gevolg is dat het
mannetje en het vrouwtje elkaar
eenvoudigweg niet meer kunnen
vinden. Voor andere insecten, onder
meer nachtvlinders, heeft kunstlicht
andere effecten. Was er vroeger
slechts één lichtbron in de nacht (de
maan), tegenwoordig zijn dat er
duizenden. De insecten die naar het
licht vliegen om hoog in de lucht te
paren verzamelen zich bij straatlantaarns. Voor vleermuizen is deze
concentratie insecten een tafeltje
dekje maar zij lopen daarbij een
verhoogd risico om te worden
doodgereden. Vleermuizen trekken

weer uilen aan en de kadavers van
doodgereden dieren trekken bijvoorbeeld buizerds aan. De kans dat
ook deze soorten verkeersslachtoffer worden is dus vrij groot.
Insecten
Licht trekt een grote verscheidenheid aan insecten aan, die juist in de
zomermaa nde n ee n problee m
rondom huis kunnen veroorzaken.
Als je buitenlichten vaak aan zijn,
dan zullen insecten zich de gewoonte aanmeten om juist rondom
die lichtpunten te gaan nestelen of
voedsel te zoeken. Dus als je problemen hebt met lastige insecten op
je terras in de zomer, doe dan je
verlichting zo weinig mogelijk aan.
Sterfte onder vogels
Veel zangvogels hebben de gewoonte ontwikkeld zich tijdens de
trek vooral ‘s nachts te verplaatsen
wanneer predatoren slapen en de
wind is gaan liggen. In de trektijd
neemt de sterfte onder deze vogels
toe, omdat ze gedesoriënteerd raken
door de vele verlichting. De exemplaren die zich tegen de fel verlichte gebouwen te pletter vliegen, worden weer gegeten door ratten, katten en meeuwen. Het resultaat is dat
de zangvogels in aantal verminderen, terwijl minder gewenste soorten in aantal kunnen toenemen.
Lichtvervuiling tegengaan
Negen van de tien Nederlanders
zouden graag willen dat reclameverlic hting e n sie rverlic hting
voortaan na middernacht uitgaan,
om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. Hieronder
acht tips om een bijdrage te leveren
aan de vermindering van lichtvervuiling en het donker weer een
beetje aan te zetten:

lichtvervuiling

Foto: Henk Algra / www.henk50.web-log.nl

Verlicht enkel datgene wat nodig is. Hiervoor kunnen het best

Mark & Leij Nieuwsbrief
gerichte verlichtingstoestellen
gebuikt worden met reflectoren.
Verlicht enkel wanneer het nodig is en doof selectief. Hiervoor
kunnen automatische systemen
gebruikt worden met bijvoorbeeld kloksturing.
Verlicht zo gelijkmatig mogelijk
en regel zo nauwkeurig mogelijk
naar de minimaal vereiste waarde, eventueel kan voor gevaarlijke punten meer licht gebruikt
worden
Gebruik de juiste kleur. Wit of
blauw licht trekt meer insecten
aan en dient vermeden te worden. Wit licht draagt ook meer
bij tot hemelgloed die met het
oog waarneembaar is.
Kies een juiste plaatsing voor de
verlichtingstoestellen en vermijd
verblinding en nutteloze opwaartse lichtstraling. De beste
resultaten worden verkregen met
hoge verlichtingspunten en neerwaarts gericht licht.
Denk aan het energieverbruik en
kies voor energie-efficiënte
lamptypes en armaturen.
Wegverlichtingsinstallaties worden bijna altijd overgedimensioneerd omdat rekening wordt gehouden met mogelijke vervuiling van de toestellen. Die vervuiling is afhankelijk van de
onderhoudscyclus en de omgeving. Toestellen die minder onderhevig zijn aan vervuiling
worden lager gedimensioneerd
en kunnen dus lichthinder beperken.
De meeste straatlantaarns hebben een gebogen transparante
afschermkap om het licht voldoende breed uit te stralen. Maar
deze kap zorgt wel voor een opwaartse lichtstroom die weer
bijdraagt tot de hemelgloed. Het
verplichten van vlakke afschermkappen kan hemelgloed
verder beperken maar kan wel
tot extra energieverlies leiden.
Sjoerd Borst

15

Lezingen IVN / KNNV

D

e natuurverenigingen KNNV
afdeling Breda en IVN Mark
en Donge organiseren onderstaande lezingen. De avonden beginnen
om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk.

Amfibieën
van Noord Brabant
Lezing: amfibieën
Tot de amfibieën behoren kikkers,
padden en salamanders. Amfibieën
zijn buitengewoon boeiende dieren.
Ruim 350 miljoen jaar geleden ontstonden de eerste amfibieën uit vissen Tijdens het leven van één dier
zie je nog steeds de evolutie van
water- naar landleven.
Noord Brabant is relatief rijk aan
amfibieën. Van de zestien inheemse
soorten van Nederland komen er
maar drie niet in Noord Brabant
voor. De toekomst ziet er voor een
deel van deze soorten niet rooskleurig uit. Wat we hier aan kunnen
doen horen we van Kees Marijnissen, actief lid van RAVON Werkgroep Noord Brabant.
Maandagavond 25 oktober 2010,
Ontmoetingscentrum De Haay,
Bavelse Hei 3, Bavel

Beheer van natte natuur in
de Baronie van Breda
Lezing: beheer van natte natuur in
de Baronie van Breda
Er gebeurt veel de laatste jaren in
de natuurgebieden rond Breda. Geleidelijk verandert het eentonige
landschap met grasland en dennenbossen in een gevarieerd gebied
met droge en natte stukken. Wie
weleens een fietstocht maakt door
de Baronie van Breda ziet de veran-

deringen.
Het Markdal heeft al weer enkele
jaren geleden een metamorfose ondergaan. De Galderse Heide is afgegraven en een stuk natter geworden.
Nieuwe vennen waaronder het
Vischven in het Mastbosch zijn
weer in ere hersteld. Ten noorden
van Breda zijn de eerste stappen
gezet om de eens zeer floristisch
rijke Binnenpolder in Terheijden
weer wat van zijn oude glans terug
te geven. Petgaten zijn gegraven om
het proces van verlanding weer in
gang te kunnen zetten.
Ook Surae is van zijn wat saaie
imago ontdaan, prikkeldraad is verwijderd, naaldbomen zijn omgekapt. Vis zal worden verwijderd uit
een aantal oude leemputten. Het
bekende Ulvenhoutse Bosch stond
in voorjaar 2010 flink in de publieke belangstelling vanwege de plannen om alle exoten te blessen. Een
meer natter bos is de wens.
Kortom de natuurgebieden rond
Breda zijn de afgelopen tien jaar
zichtbaar veranderd en veel gevarieerder en daardoor interessanter
geworden. Welke filosofie zit hier
achter? Wat zijn de einddoelen die
SBB hiermee wil bereiken? Wat is
er voor nodig om dit allemaal te
realiseren. Zet deze tendens zich de
komende jaren nog door?
Theo Bakker, medewerker monitoring van SBB, is al jaren betrokken
bij de ontwikkelingen en weet als
geen ander wat er allemaal gebeurt
en waarom dit pad is ingezet.
Deze lezing is dan ook een uitgelezen kans om te horen wat er in de
Baronie van Breda op het gebied
van natuurbeheer plaats vindt.
Maandagavond 22 november 2010
Ontmoetingscentrum De Haay,
Bavelse Hei 3, Bavel
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Herfsttafereel
Foto: Anneke Marteijn
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Waarnemingen in de streek

H

et aantal e-mails dat mij
bereikte in de zogenaamde
“stille” zomermaanden blijft nog
steeds vrij groot. De rubriek “Uit
de mailbox” bevat dan ook slechts
een deel van het werkelijke aantal
berichten dat werd verstuurd. Ook
onze zuiderburen sturen met grote
regelmaat waarnemingen op,
waarvan een aantal buiten het
werkgebied van onze vereniging.
De rubriek heet “Waarnemingen in
de streek”. Opvallende waarnemingen uit de Belgische Kempen zullen
hier ook worden vermeld. Uit deze
reeks van waarnemingen is een
overzicht samengesteld, waarbij de
website Waarneming.nl ook weer is
geraadpleegd voor onze streek.
Heb je een leuke waarneming: blijf
hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.
EEN (NIET ZO WILLEKEURIGE) GREEP UIT DE WAARNEMINGEN

Grote aantallen putters werden in
Chaam en omgeving gezien. Op de
Bleeke Heide, de Maaijen, ’t Broek,
het Zwart Laag, Strijbeekse Heide,
’t Merkske, de Regte Heide, werkelijk overal werden de ‘distelvinken’
gezien. Dit is bijzonder opvallend
als je bedenkt dat in de laatste 30
jaren van de vorige eeuw er slechts
een handjevol waarnemingen zijn
van deze prachtige vinken in onze
streek. Het heeft waarschijnlijk te
maken met de grote aantallen distels die je overal ziet groeien.
Zwarte ooievaars werden gezien op
de Regte Heide (drie maal) en de
Strijbeekse Heide. Het aantal waarnemingen van de koekoek is vergeleken met vorig jaar iets gestegen,

maar het gaat nog steeds niet goed
met deze vogel. De meeste waarnemingen van de koekoek kwamen uit
’t Merkske, de Chaamse & Ulvenhoutse Bossen, de Regte Heide,
Wortel Kolonie en ’t Broek.
Met de wielewaal is het bijzonder
slecht gesteld en de meeste waarnemingen werden wederom in ’t
Merkske gedaan, hoewel er toch
nogal wat meldingen waren vanuit
de Regte Heide.
Grauwe vliegenvangers werden
gezien in de Halsche Beemden, Elsakker, de Chaamse Bossen en de
Ulvenhoutse Bossen. Met de zomertortel gaat het al jaren minder
goed en deze duif wordt bijna alleen nog vanuit ’t Merkske, de Regte Heide en Wortel Kolonie gemeld,
hoewel de zomertortel dit jaar wederom bij Henk & Silvia Laarhoven
in de tuin in Chaam broedde. Met
de veldleeuweriken gaat het wat
beter en worden in kleine aantallen
gemeld vanuit de Bleeke Heide,
Castelreesche Heide en de Regte

putter

Heide. De geelgors wordt in behoorlijke aantallen gezien in ’t
Merkske, de Castelreesche Heide,
landgoed Gorp en Roovert en langs
de Boerenbaan en de Herderweg.
Het was een redelijk vlinderjaar,
waarbij het opviel dat er heel wat
kleine vossen gezien zijn.
Bleeke Heide
Op 29 juni werd een smelleken
waargenomen, op 4 juli een grauwe
franjepoot, op 21 augustus twee
witwangsterns en op 25 en 31 augustus werd een witkopeend gezien
op de Bleeke Heide.
Heel de zomer werden twee, soms
drie aalscholvers gezien, wat er op
duidt dat het goed zit met het aantal
vissen in de plassen. Het broedseizoen voor grutto en kievit was iets
beter dan het vorige jaar.
Jonge kieviten zijn echter niet veel
waargenomen en er werden ca. zes
koppels grutto’s geteld, in het reservaat en de Maaijen bij de Strijbeekse Beek.

Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl
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Eén of twee koppels tureluurs hebben dit jaar eveneens in het reservaat gebroed. Bergeenden, kuifeenden, krakeenden en natuurlijk de
onvermijdelijke nijlganzen en grote
canadese ganzen slaagden erin jongen groot te brengen. Enkele veldleeuweriken hebben gebroed in het
reservaat en heel wat koppels gele
kwikstaarten. De doortrek van steltlopers was dit jaar wellicht wat
minder spectaculair dan in de beginjaren van deze eeuw, maar we
waren natuurlijk wel heel erg verwend in die tijd. Er werden deze
zomer drieëntwintig soorten steltlopers gezien, waaronder bosruiter,
witgatje, kanoetstrandloper, temmincks strandloper en zilverplevier.
Vele exoten werden op de Bleeke
Heide gezien waaronder mandarijneend, zwarte zwaan, indische gans,
chinese knobbelgans, maar ook nijlgans en canadese gans, een ontwikkeling waar niemand eigenlijk op
zit te wachten.
De Maaijen
De maaiveldverlaging langs de
Strijbeekse Beek en de aanleg van
de meanders van de Strijbeekse
Beek zelf, die vorige jaar werd uitgevoerd, is een groot succes. Bruine
kiekendieven werden regelmatig
gezien in de Maaijen, Steltlopers
werden soms in grote aantallen gezien, waaronder zilverplevier, zwarte ruiter, gestreepte strandloper en
temmincks strandloper.
Kleine karekiet, blauwborst en kleine plevier hebben dit jaar in de
Maaijen gebroed.
Regte Heide
Op 2 september werd een ijsvogel
gezien, de enige waarneming deze
zomer! De Regte Heide blijft een
bolwerk van de nachtzwaluw en op
16 juni werden hier maar liefst acht
exemplaren waargenomen. Tijdens
de bezoeken in de avonduren werden ook altijd bosuilen gehoord.
Koekoek, boompieper, bosrietzanger, veldleeuwerik en roodborsttapuit werden bij vrijwel elk bezoek
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gezien en van de spechten: werden
groene, grote bonte, kleine bonte en
zwarte specht vaak waargenomen.
Ook de blauwborst werd regelmatig
gezien.
Broek
Deze zomer zijn er wederom natuurontwikkelingsplannen uitgevoerd in het Broek, waarbij op grote schaal maaiveldverlaging is toegepast en waarbij weer meer poelen
langs het laarzenpad gegraven zijn.
Het zal waarschijnlijk nog meerdere
jaren duren, voordat het gebied volledig tot ontwikkeling is gekomen,
maar de vooruitzichten zijn veelbelovend. In de poel die vorige jaar
gegraven werd, heeft een paartje
dodaarzen gebroed en in ieder geval
werden hier eind augustus nog twee
jonge vogels gezien. Broedvogels
van ’t Broek waren dit jaar o.a.
steenuil, koekoek, bosrietzanger,
spotvogel, tuinfluiter, kleine karekiet en roodborsttapuit. Boomvalk,
havik, buizerd en wespendief werden regelmatig waarge nomen,
waarschijnlijk afkomstig van het
nabij gelegen Valkenberg.
Triest is de constatering dat de
nachtegaal evenals vorig jaar niet is

gezien of gehoord.
Aan de biotoop kan het in elk geval
niet liggen, want het wordt hier elk
jaar mooier en geschikter.
Nagenoeg bij elk bezoek werden dit
jaar reeën gezien in het reservaat.
Tijdens een wandeling op 30 juli
werden niet minder dan veertien
soorten dagvlinders gezien.
Strijbeekse Heide
In de omgeving van het Rondven
werden, evenals vorig jaar, wederom enkele nachtzwaluwen gezien,
evenals in het naburige net over de
grens gelegen Elsakker. De aantallen boomvalken waren niet zo groot
als het vorige jaar. Sporadisch werd
een jagende havik boven de bossen
gezien. Boompieper, boomleeuwerik, gekraagde roodstaart en roodborsttapuit werden bij vrijwel elk
bezoek in behoorlijke aantallen gezien. Een paar koppels bonte vliegenvangers hebben hier dit jaar gebroed en de matkop werd gelukkig
weer een paar keer gezien. Op het
moment van schrijven staat er weer
wat water in het Langven, na de
overvloedige regenval eind augustus en zijn er weer enkele steltlopers en eenden gesignaleerd.

Boompieper

boompieper

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

Foto: Martijn de Jonge / www.martijndejonge.nl

BIJZONDERE
WAARNEMINGEN

Geoorde Fuut
Dit jaar heeft de geoorde fuut gebroed op de Bleeke Heide, het Non-

geoorde fuut

nenven, het Ossengoor en in Wortel
Kolonie. Op het Ossengoor hebben
zelfs zeven paren gebroed. Dit is
een plotselinge toename van het
aantal broedparen in het Mark &
Leij gebied. De geoorde fuut is een
broedvogel van ondiepe wateren,
die vaak broedt in heidevennen met
een kokmeeuwenkolonie (landgoed
de Utrecht) of in duinmeren. In
mijn beginjaren als vogelaar gingen
we altijd speciaal naar landgoed de

Foto: Alexander Koenders / www.alexanderkoenders.nl

Utrecht om deze soort te zien. Aan
het eind van de vorige eeuw was
deze kleine fuut broedvogel van de
vennen op de Strijbeekse Heide,
maar de laatste jaren broedt hij op
de Bleeke Heide.
Het zwaartepunt van de verspreiding van de broedvogelpopulatie
van de geoorde fuut ligt bij de heide
- en hoogveengebieden op de hogere zandgronden. Deze gebieden,
vooral die in Drenthe en NoordBrabant, herbergen driekwart van
de Nederlandse broedpopulatie. De
geoorde fuut heeft een zeer ruim
broedgebied: het strekt zich uit over
het centrale deel van geheel Eurazië
en over Noord- en Oost-Afrika,
west- en centraal Noord-Amerika,
en Zuid-Afrika. In het zomerkleed
is de geoorde fuut goed te herkennen aan de gele oorpluimen. In de
winter verliest de vogel deze pluimen echter, zodat de vogel dan
minder goed te herkennen is. De
keel, borst en flanken zijn in de
winter vaalwit van kleur in plaats
van het zwart van de zomer.
De geoorde fuut bouwt een drijvend
nest in kleine, ondiepe meren met
een dichte begroeiing. Hoewel de
jongen meteen na het uitkomen al
uitstekend kunnen zwemmen, verliezen ze in het water toch te veel
warmte. Om deze reden liften de
jongen mee op de rug van de ouders, gedeeltelijk verstopt tussen de
veren. Bij gevaar duikt de geoorde
fuut onder water, waarbij de jongen
gewoon op de rug blijven zitten.
Buiten het broedseizoen is de geoorde fuut vooral kustgebonden.
Kleine aantallen zijn ook te vinden
in waterrijke gebieden in het binnenland,
Grauwe Franjepoot
Op 4 en 5 juli werd een grauwe
franjepoot waargenomen op de waterplas (Huijzersven) aan de Oude
Bredasebaan in de Bleeke Heide. In
mijn digitale archief van de streek
vind ik slechts een eerdere waarneming van 6 tot en met 9 september
1986 op het Zwarte Goor in Chaam.
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In het zomerkleed is de grauwe
franjepoot goed te herkennen aan
de roestbruine hals en de witte keel,
maar 's winters verdwijnen deze
kenmerken. De grauwe franjepoot
heeft een opmerkelijke manier van
voedsel zoeken. De vogel draait per
minuut tot ruim vijftig rondjes om
zijn eigen as. De waterbodem met
hierin insecten en allerlei andere
diertjes wordt daardoor omgewoeld, zodat de vogel de prooien
vervolgens snel uit het water kan
pikken. De grauwe franjepoot
broedt in de kleine meertjes van
Scandinavië, IJsland, en in de Baltische landen. Overwinteren doet de
vogel in de Indische Oceaan, zodat
de vogel tijdens de trek in het vooren het najaar in uiterst kleine aantallen onder andere Nederland passeert. De grauwe franjepoot treft
men voornamelijk aan in gebieden
met kleine meertjes en plassen,
maar dan vooral in Noord-Holland,
de Waddeneilanden, het westen van
Friesland en Noord-Groningen
Raaf
Op 23 juli werd een raaf gezien bij
de Broskens in het natuurreservaat
’t Merkske. In totaal vind ik een
achttal waarnemingen in mijn archief. De eerste raaf in het Mark &
Leij gebied werd gezien in het Valkenberg op 13 maart 1993. In Nederland leven nu weer raven na een
geslaagde herintroductie op de Veluwe sinds midden jaren zeventig.
Na een top van zo'n 130 broedparen
eind jaren negentig is de stand weer
wat ingezakt, doordat een konijnenziekte de konijnenstand flink heeft
laten dalen en doordat er in het natuurgebied niet meer bijgevoerd
wordt met slachtafval, waar ook de
raven van profiteerden. Deze leven
deels van verkeersslachtoffers van
(snel)wegverkeer. Het zou de ravenstand (en zeer veel andere aasetende diersoorten) ten goede komen als kadavers van grotere dieren
in het bos zouden mogen blijven
liggen, maar hieraan zijn wettelijke
beperkingen gesteld. Geleidelijk
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witwangstern

breiden de raven hun leefgebied in
Nederland wel uit en zijn er ook
waarnemingen in Noord-Brabant
geweest.
Witwangstern
Op 21 augustus werden twee witwangsterns gezien op de Bleeke
Heide. Een heel bijzondere waarneming. Op 24 april 1987 werden
twee exemplaren gezien bij het
Zwarte Goor (Zwartven) in Chaam
en op 5 juni 2001 werden eveneens
twee exemplaren gezien op de
Bleeke Heide.

kruisbek

Foto: Sam Mannaerts / www.natuurbeeld.be

De witwangstern komt in Nederland voor als doortrekker en zeldzame zomergast. Hoewel enkele
broedgevallen in Nederland bekend
zijn, broedt de vogel voornamelijk
in het zuiden en het oosten van Europa, in ondiepe binnenwateren en
dichtbegroeide moerassen. De vogels broeden in kolonies en gebruiken vooral riet om een rommelig
nest te maken.
In de winter trekken de meeste witwangsterns naar het gebied ten zuiden van de Sahara, hoewel een toenemend aantal vogels in het Mid-

Foto: Willy Dikkers / www.birdpix.nl
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dellandse Zeegebied blijft overwinteren.
De witwangstern is een donker gekleurde stern, maar wel duidelijk
lichter gekleurd dan de zwarte
stern. In het winterkleed heeft de
witwangstern net als de zwarte stern
een lichte onderzijde en een grijze
bovenzijde. De witwangstern is van
de zwarte stern te onderscheiden
door het ontbreken van de zwarte
vlek op de zijborst.
Kruisbek (foto pag. 21)
Op 5 juli werden door de schrijver
van dit artikel negentien kruisbekken gezien in het Zwart Laag in een
eikenboom! In juli werden op diverse plaatsen groepjes kruisbekken
gezien. De eerste waarneming in de
streek volgens mijn digitale archief
dateert van 18 juni 1983 in de
Hondsdonk. Sindsdien werd de
kruisbek regelmatig gezien, meestal in de Chaamse Bossen en is daar
vermoedelijk al jarenlang broedvogel. In de eerste helft van de 20e
eeuw was er in Nederland ongeveer
om de zes à zeven jaar een invasie.
Deze frequentie is inmiddels toegenomen tot eens per drie à vier jaar
terwijl ook de aantallen toegenomen zijn. Doordat in de crisisjaren
veel naaldbossen zijn aangeplant
zijn er incidenteel vogels blijven
broeden. Aanvankelijk was dit sporadisch, na een grote invasie en
meestal werd dan in januarifebruari gebroed. Sinds 1975 is het
een jaarlijkse broedvogel, die met
name sinds de jaren tachtig sterk in
aantal is toegenomen tot ongeveer
3500 paren na een invasiejaar. Dit
heeft vermoedelijk te maken met
het toegenomen aantal naaldbomen
met zaadkegels als gevolg van de
aanplant van naaldbossen in de jaren dertig en veertig. Sinds 1984 is
ook het broedseizoen meer verspreid over het jaar. De Nederlandse populatie heeft een zeer slecht
broedresultaat.
Wespendief
Dit jaar werden opvallend veel wes-

Mark & Leij Nieuwsbrief
pendieven gezien. In totaal werden
dertig meldingen gedaan van een
waarneming van een of meer vogels, terwijl er in voorgaande jaren
meestal niet veel meer dan vijftien
waarnemingen waren. Wespendieven werden deze zomer gezien op
de Strijbeekse Heide, het naburige
Elsakker net over de grens, de landgoederen Luchtenburg, Hondsdonk
en Valkenberg, de Alphense Bergen, de Chaamse en Ulvenhoutse
Bossen en ’t Merkske.
Opvallend was de waarneming van
Johan Schaerlaeckens op 30 juli in
’t Broek. Hij zag hier maar liefst
drie thermiekende wespendieven.
De wespendief lijkt vooral in de
vlucht sterk op de buizerd. De wespendief is het best van de buizerd te
onderscheiden door de langere
staart met drie brede dwarsbanden,
de smallere vleugels en de lange
hals. De kop van het mannetje is
enigszins grijs van kleur.
Grote insecten zoals bijen, wespen
en hommels, maar ook hun larven
vormen het belangrijkste voedsel
van de wespendief. Hoewel bijen en
wespen en hun larven vreemd voedsel lijken voor een stootvogel, vormen ze toch de hoofdmaaltijd van
de wespendief. Bij gebrek aan wespenbroed eet hij ook wel zangvogels (ook hun eieren en jongen),

wespendief

kleine zoogdieren en reptielen.
De wespendief is een schuwe vogel
die zich maar zelden laat zien of
horen. De vogel verraadt zijn aanwezigheid in een gebied vaak door
de restanten van uitgegraven wespennesten.
Kleine vos
Opvallend veel kleine vossen werden gezien deze zomer in het Mark
& Leij gebied. De kleine vos heeft
het moeilijk de laatste jaren. De
resultaten van het Landelijk Meetnet Vlinders van de vlinderstichting, lieten zien dat de soort het in
2009 weer wat beter deed. Dat gaf
dan ook goede hoop voor de waarnemingen van de vlinder dit voorjaar. En inderdaad: de kleine vos is
dit voorjaar alweer één van de veel
waargenomen vlindersoorten. Dat
geldt niet voor heel Nederland.
Wanneer je kijkt naar het kaartje
met de verspreiding van deze vlinder dit voorjaar, is te zien dat vooral
ten noorden van de grote rivieren de
kleine vos wijd verbreid is. Bij de
onlangs gehouden landelijke tuinvlindertelling was de kleine vos de
meest geziene vlinder. Er is (nog)
geen echte verklaring waarom de
kleine vos het in Zuid-Nederland
zoveel slechter doet dan in het
noorden, maar opvallend is het wel.

Foto: Marco de Jong / www.mdjfotografie.com
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baltsende tureluurs en tientallen
mistroostige grutto's. Op de gemaaide graslanden honderden kieviten. Op de grote plas veel jonge
bergeenden in allerlei leeftijdsfasen.
De groenpootruiter met de gebroken vleugel lijkt eindelijk de geest
gegeven te hebben. Je leest het:
geen uitzonderlijke waarnemingen
maar het totaalplaatje van een schitterend landschap met de daarbij
horende vogels geeft toch ook veel
voldoening.

kleine vos

UIT DE MAILBOX

Stijn Leestmans op 3 juni:
In de namiddag zat weer de eerste
voorjaars kleine burgemeester tussen de kleine mantelmeeuwen aan
de Bleeke Hei. Maar na een minuut
vlogen ze weer allemaal op weg
richting zuid.
Will Woestenberg op 13 juni:
Na de boomvalk die we vanochtend
zagen op Grazen met de zondaggroep, zag ik vanavond nog een
boomvalk boven de golfbaan in
Tilburg. De valk deed enkele vergeefse pogingen een huiszwaluw te
verschalken, alvorens achter een
houtwal weg te duiken.
Jan Vermeulen op 17 juni:
Gisteravond in de buurt van het
Putven twee baltsende wespendieven. Nu ben ik wèl gestoken
door de muggen.

Foto: Marianne Dumont

Johan Schaerlaeckens op 26 juni:
De Bleeke Heide ligt er momenteel
fraai bij. Je waant je 40 jaar terug.
Vanmorgen wijfje patrijs met zeker
vijftien jongen (op eerste paadje
links). Elders nog een koppeltje en
twee solitaire mannetjes. Maar
liefst vier zingende veldleeuweriken (Frank kwam ook tot dat aantal). Acht grasmussen naast elkaar
op pindraad w.o. bedelende jongen,
gele kwikken met voedsel in de
snavel. Opvallend veel kneutjes. Twee zingende spotvogels en
overal zingende grasmussen. Vandaag slechts enkele oeverzwaluwen
(vorige week nog tientallen). Begrijp niet waar die vandaan komen
(mogelijk Desta steenfabriek, suggestie Erik R.). Nu ook uitgevlogen
boerenzwaluwen. Nog altijd vier
smienten. Wat doen die hier
nog? Bij Leuris boske twee jonge
kleine plevieren, angstvallig bewaakt door de oude vogels (ook
jonge kieviten). Aan het gedrag te
zien zit er nòg een paartje kleine
plevieren met jongen. Vorige week
zaterdag twee (mogelijk drie) roepende kwartels, donderdag één;
vandaag niet gehoord. Twee witgatjes, zes oeverlopers, nog altijd

Huub Don op 26 juni:
De groenpoot was dit seizoen niet
het enige slachtoffer van het overdadige pindraad op de BH en de
Maaijen: ook smient, kemphaan en
krombekstrandloper (Erik R.) liepen met gebroken vleugel rond.
Heeft er af en toe toch nog een
slechtvalk rondgehangen?
Erik Rijnen op 27 juni:
In het moeras van Wortel Kolonie
vanochtend drie jonge geoorde futen van verschillend formaat. Ieder
jong wordt bewaakt en gevoederd
door een adult en dat voederen gaat
in een moordend tempo. Prachtige
tafereeltjes. Minstens drie mannetjes zomertortel zongen om het
hardst en ik zag vier exemplaren
tegelijk achter elkaar aan gaan.
Op Castelreesche Hei roepende
kruisbekken. Invasiejaar op komst?
Nog vijf zingende geelgorzen en
twee of drie veldleeuweriken. Zijn
die bruine zandoogjes bijzonder
voor Bleeke Hei? Op en rond Castelreesche Hei is het rond deze tijd
een gewone verschijning en soms
zeer talrijk: tientallen tegelijk
(wellicht door het grotere areaal
graslanden?). De kleine vos vind ik
dit jaar opvallend: de afgelopen
jaren in de streek nauwelijks een
exemplaar gezien en nu al op verschillende plekken een of meer
vlinders tegelijk aangetroffen.
Jan Vermeulen op 2 juli:
Ben met telescoop naar Ossengoor
geweest: negentien dodaarzen met
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vier nesten, heb ook jonge dodaarsjes gezien. Waarschijnlijk zitten er
nog meer (er duiken er altijd wel
een paar), elf geoorde futen met vijf
nesten, twee futen en een boomvalk.
Johan Schaerlaeckens op 4 juli:
De geoorde futen en dodaarsexplosie op ''t Ossengoor neemt bizarre
vormen aan. Zojuist telden we veertien geoorde futen met zeker zes
nesten. Je zag de eieren liggen. Vier
geoorde futen sleepten met nestmateriaal. Ook vier dodaarsjes op nest
met minstens twaalf ex. Ook kuifeend met veertien jongen. Boven 't
Ossengoor een vlinderende wespendief (eerder deze week havik). Eénmaal (volgens de meesten) roepende wielewaal. Op zaterdag nog twee
roepende kwartels op de Bleeke
Heide en opvallend veel bosruiters.
Boven de bebouwde kom van
Chaam elke avond jagende boomvalk.
Erik Rijnen op 4 juli:
In Wortel Kolonie deze ochtend
o.a. geoorde futen met jongen, baltsende zomertortels (min. drie),
goudvink, kleine bonte specht en
eekhoorn. Op de graanakkers veel
koolwitjes en korenbloemen en op
de graslanden tientallen bruine
zandoogjes. In het verlengde van de
grensdreef zag ik een jonge wielewaal. Eerder deze week in het
avondlijke duister drie baltsende
houtsnippen die elkaar achterna
zaten.
Jan Vermeulen op 5 juli:
Eindelijk heb ik toch nog eens een
matkop gezien op de Strijbeeksche
Heide gisterenochtend.
Verder o.a. wespendief, enkele
boomleeuweriken en boompiepers,
kleine bonte specht, vijf grote bonte
spechten en goudvink.
Will Woestenberg op 8 juli:
Al enkele dagen zitten twee wielewalen zo'n 80-100 meter van elkaar
uitbundig te zingen. Eén exemplaar

ransuil

in een rij populieren aan de rand
van de golfbaan Nieuwkerk heb ik
duidelijk kunnen zien. De andere zit
iets dieper in het bos.
Maaike Hendriks op 14 juli:
Na de zware bui van woensdagavond trof ik om 20.00 uur de ransuil aan in onze wilgenboom. Of het
dezelfde is als voorheen weet ik
niet, want hij heeft geen naamkaartje om.

Foto: Maaike Hendriks

Johan Schaerlaeckens op 30 juli:
Hoi Jan: Nadat ik jou tegenkwam in
‘t Broek, behalve de genoemde
soorten, ook nog citroentje. Inderdaad opvallend veel landkaartjes en
gehakkelde aurelia's. Pal boven mij
zochten drie wespendieven thermiek. Ze kwamen zo laag over dat
ik bij twee vogels de gele ogen kon
zien. De derde was wat donkerder
en, naar ik aanneem (hoewel de
kleur van het verenkleed niets over
de leeftijd zegt), een jonge vogel.

Frank Degenaar op 28 juli:
Vanmorgen zag ik langs de Bredaseweg bij het Valkenberg een vos.
Jan Vermeulen op 29 juli:
Op 26/7 nog naar het Ossengoor
geweest: negen geoorde futen en
twee ex. met jongen op de rug, elf
dodaarzen met ook diverse jongen
daarbij. Twee jagende boomvalken,
buizerd, twee blauwe reigers, diverse kuifeenden en eentje met zestien
jongen. Vandaag naar Chaamse
Bossen omgeving Putven: o.a. wespendief, zwarte specht, groene
specht, div. grote bonte spechten,
dodaarsje met jongen op het Putven, bonte vliegenvanger en een
goudvink.

tijgerspin (wespspin)
Foto: Sjoerd Borst
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Er is ongelooflijk graafwerk verricht. Een met zorg opgemaakt
bruidsbed kan niet ontvankelijker
zijn dan 't Broek nu voor (de uit te
zetten) boomkikkers.
Marc van Herck op 8 augustus:
Gisteren op de Brakelaar rode
wouw, zwarte ooievaar, watersnip,
witgatje, enz.
Sjoerd Borst op 9 augustus:
Gisteren, 8 augustus, deze tijgerspin waargenomen op de zuidmuur
van onze boerderij.
Frank Degenaar op 9 augustus:
Langs het paadje naar de uitkijkpost
op het Broek vele reuzenbovisten
en zeer veel prachtige knolparasolzwammen in heksenkringen.
Johan Coertjens op 15 augustus:
Vanochtend op onze wekelijkse
zondagse wandeling enkele mooie
waarnemingen gedaan.
Rondje Haze nberg, zuidelijke
Bleeke Heide, Oosteinde en Lijmbeek (buiten het normale spul):
groepje kneus met een prachtig gekleurde man - boomvalk - dodaars witgatjes - bruine kiekendief zwarte specht. Top of the bill : 51
thermiekende ooievaars richting
zuid. Even nagekeken in ons archief: de 260 ooievaars die twee
jaar geleden de nacht doorbrachten
tussen Baarle en Zondereigen was
op 16 augustus. Dus zowat dezelfde
dag.
Ad Jansen op 16 augustus:
Hallo Jan, terugkomend uit het hoge noorden, zie ik dat ook hier de
trek volop aan de gang is. Zaterdagavond cirkelden een 200 tot 300-tal
boerenzwaluwen boven het maïsveld achter mijn huis. Om 21.30
vielen ze in de maïs om daar de
nacht door te brengen. De volgende
dag kwam een boomvalk boven
mijn huis.
Jan Vermeulen op 16 augustus:
Vanmiddag naar de Chaamse Bos-

gehakkelde aurelia

sen geweest. Gezien o.a. boomvalk,
twee grauwe vliegenvangers, drie
dodaarzen, groenpootruiter, boomklever, vr. zwartkop, vier grote bonte spechten.
Wout en Mien van den Hout op
18 augustus:
Vos gezien op 6 augustus in de Industriestraat in Chaam om 14.15
uur. Kwam uit een maïsveld, stak
rustig de weg over en ging het bos
in. Het was ongeveer drie à vierhonderd meter van de Putvenweg.
Frank Degenaar op 20 augustus:
Vanavond vlogen op de Bleeke
Heide twee witwangsterns.
Huub Don op 22 augustus:
Vanochtend Laarzenpad Merkske
gewandeld. Veel bonte zandoogjes,
enkele gehakkelde aurelia & atalanta's, citroenvlinder, klein &
groot koolwitje, klein geaderd witje, afgevlogen icarusblauwtje, grote
keizerlibel, gewone oeverlibel, weidebeekjuffer, bloedrode & bruinrode heidelibel, watersnuffel, lantaarntje & (bij een van de nieuwe
poelen) mannetje tengere grasjuffer.
Verder is het hier vooral een woes-

Foto: Wim Dumont

tenij van reuzenbalsemien. Langs
de Hoogstratense Baan een dode
bosuil.
Jan Vermeulen

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 3 september 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
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Grote grazers

T

egenwoordig is de kans vrij
groot dat je bij het bezoek
aan een natuurgebied oog in oog
komt te staan met een Schotse
hooglander, een konikpaard of een
andere grote grazer.
Wat verstaan we onder een grote
grazer? Een grazer is een dier dat
gras en andere bodemvegetatie eet.
Wanneer zo’n dier een stuk groter
is dan een konijn dan spreken we
van een grote grazer. Voorbeelden
zijn runderen, paarden, geiten,
schapen en herten. Voorbeelden
van kleine grazers zijn hazen, konijnen, ganzen en insecten.
In het natuurbeheer van de laatste
decennia zijn de grote grazers een
steeds grotere rol gaan spelen. De
dieren moeten er voor zorgen dat
verruiging wordt tegengegaan en de
natuurterreinen niet tot een groot
ondoordringbaar bos verworden.
Voordelen grote grazers
In onze huidige natuurgebieden
werd de vegetatie vroeger in toom
gehouden door allerlei menselijke
activiteiten zoals afplaggen of
maaien en hooien. Door het afvoeren van plaggen of hooi bleven gebieden open en werden voedingsstoffen uit het gebied verwijderd.
Door deze verschraling ontstond er
een grotere diversiteit aan planten.
Een soortenrijke vegetatie heeft ook
weer een grotere soortenrijkdom
aan insecten, vogels en kleine zoogdieren tot gevolg. Maaien en hooien
zijn echter behoorlijk arbeidsintensief en dus kostbaar. Grote grazers
doen het werk voor niets. Er zijn
wel wat verschillen tussen maaimachines en grazende dieren. Een machine maait alle planten op dezelfde
manier terwijl grazers bepaalde
plantensoorten mijden vanwege de
aanwezigheid van stekels, doornen,
beharing en gifstoffen. De grazers
eten vooral smakelijke soorten. Een

heckrunderen

Foto: Adri van de Ven / www.adri-tamara.nl

ander verschil is dat grazers de
meeste voedingsstoffen niet uit het
gebied verwijderen, maar over het
gebied herverdelen. Veel grazers
hebben vaste plekken om te rusten
en te mesten en andere plekken
waar ze vooral eten. Op deze manier ontstaat een mozaïek van plekken die meer of minder begraasd
worden en die voedselrijk of voedselarm zijn. Deze afwisseling van
plaatsen met hoge en lage vegetatie,
bloeiende en niet bloeiende soorten
en bosjes en graslanden is bijzonder
aantrekkelijk. Door de variatie van
de begroeiing ontstaat er ook een
gevarieerde fauna.
Kritiek
Over het inzetten van grote grazers
lopen de meningen nogal uiteen.
Uit soms onverwachte hoek komt
stevige kritiek. In 2004 oordeelde
de bekende botanicus wijlen Ruud
van der Meijden (auteur van Heukels’ Flora van Nederland) dat het
rondscharrelen van Schotse hooglanders, galloways, heckrunderen
en konikpaarden uit de hand was
gelopen. De Nederlandse flora werd

bedreigd. Zeldzame orchideeën verdwenen volgens de botanicus in de
maag van een paard of een rund.
Hij kwam tot het oordeel dat in de
nabije toekomst de wilde flora meer
zal verarmen dan in de hele naoorlogse geschiedenis. Ecologen van
verschillende natuurbeschermingsorganisaties denken (of hopen?) dat
het zo’n vaart niet zal lopen.
Wetenschapsjournalist Rypke Zeilmaker bundelde in 2007 de negatieve ervaringen met de grote grazers
in een artikel met de titel ‘Falende
grazers’. Het artikel verscheen in
NRC Handelsblad. Volgens de
journalist en een aantal ecologen
die in het artikel worden geciteerd
zijn de grazers in de meeste gevallen niet geschikt om de gestelde
natuurdoelen te bereiken. Bijvoorbeeld in de Kennemer Duinen werden Schotse hooglanders en konikpaarden losgelaten om het bijna
verdwenen konijn te vervangen. In
tien jaar tijd konden de grote grazers de dichtgroei niet keren, integendeel: de dichtgroei versnelde.
Op dit moment is een experiment
gaande met de Europese bizon of
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wisent. De beheerders hopen dat
deze de dichtgroei wel tegengaat.
Een ander probleem is het effect op
de vogelstand. Onderzoek heeft
aangetoond dat grote grazers schade
veroorzaken aan vogels die op de
grond broeden. In de Lauwersmeer
verdwenen de laatste blauwe kiekendieven door Schotse hooglanders die nestgebieden leegvraten en
nesten vertrapten. Ook in andere
gebieden verdwenen bepaalde vogelsoorten na introductie van de
grote grazers, soms indirect doordat
er minder muizen te vinden zijn..
Niet alleen vogels ondervinden last
van grote grazers. Ook reptielen
(minder dekking) en amfibieën
(vervuiling voortplantingswater
door mest) kunnen nadelige gevolgen ondervinden van begrazing.
De vele ervaringen leren intussen
dat heel goed nagedacht moet worden over de aantallen in te zetten
grazers, over de soorten grazers en
over de verblijfsduur (permanent of
periodiek). Soms lijken combinaties
van soorten een betere oplossing.
Of wellicht een combinatie van begrazing en andere maatregelen. Wat
vast staat is dat de natuur zich
zelden iets van onze plannen aantrekt. Misschien kunnen we het inzetten van grote grazers voorlopig
beter beschouwen als experimenten
waar we permanent iets van kunnen
leren.
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journalist van de Volkskrant de betreffende motie van CDA’er Ormel.
De gemoederen laaiden hoog op.
De verantwoordelijk beheerders van
Staatsbosbeheer werden bestookt
met hatemails waarvan de honden
geen brood lusten (en de herten
geen hooi).
Er gingen in de periode voorafgaand aan de motie inderdaad nogal
wat dieren dood. Omdat het aaibare
dieren betrof vond men het zielig.
In het geval van ratten of muizen
zou je er niemand over horen. Het
aantal grazers was (en is) veel te
groot voor het gebied en dus ontstond er voedselgebrek. En hoe groter het voedseltekort hoe meer dieren het loodje leggen. Op deze manier past de populatieomvang zich
aan aan de draagkracht van het gebied. Bijvoeren heeft uiteindelijk
een nog grotere populatie tot gevolg. Voor het gebied zou het eigenlijk goed zijn wanneer de populatie af en toe fors krimpt.
In Nederland bestaan trouwens
maar twee gebieden waar de mens
niet of nauwelijks ingrijpt: naast de
Oostvaardersplassen alleen in een
groot deel van het Nationale Park
Veluwezoom. In alle overige gebieden waar grote grazers worden ingezet worden de dieren ’s winters
opgestald en komen dus nooit om
van de honger.
Erik van der Hoeven

Emo-populisme
In maart van dit jaar droeg een
meerderheid van de Tweede Kamer
demissionair minister Verburg van
Landbouw op de grote grazers in de
Oostvaardersplassen onmiddellijk
te laten bijvoeren. Dit ondanks het
‘natuurlijke beheer’ dat er sinds de
jaren tachtig wordt gevoerd, waarbij
de mens de natuur zoveel mogelijk
met rust laat. Aanleiding was de
vertoning van tv-beelden die suggereerden dat de heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de laatste
winterse weken massaal van honger
crepeerden. Een opmerkelijk staaltje emo-populisme noemde een

In Nederland worden voornamelijk
de volgende soorten ingezet: Schotse hooglanders, heckrunderen, galloways, exmoorpony’s en konikpaarden
Schotse hooglanders komen natuurlijk uit Schotland. Ze zijn
meestal roodbruin en bezitten forse
hoorns. Ze hebben weinig zorg nodig en kunnen ’s winters buiten blijven. De stieren wegen gemiddeld
800 kg en de koeien 500 kg. Ze kunnen 18 jaar oud worden. Het zijn
ongevaarlijke dieren die zelden
agressief worden, maar ze houden
niet van honden. In onze omgeving

kun je ze aantreffen in de Boswachterij Dorst en in de Tilburgse wijk
Reeshof.
Galloway’s zijn hoornloze, kortpotige, zwart behaarde runderen met
kroeshaar op de kop. Evenals het
vorige ras zijn de Galloway’s afkomstig uit Schotland. Dankzij hun
ruige vacht kunnen ze goed tegen
koude winters. De stieren wegen
gemiddeld 750 kg en de koeien 520
kg. Ze zijn niet agressief, maar net
als die andere Schotten houden ze
niet van honden.
Heckrunderen zijn genoemd naar
de gebroeders Heck uit Berlijn. In
de jaren ’20 van de vorige eeuw
probeerden zij via een bepaald programma het uitgestorven oeros terug te fokken. Onze huidige runderen stammen af van de oeros. Het
heckrund is niet geschikt voor natuurterreinen die opengesteld zijn
voor publiek, omdat het geen mensen in zijn omgeving duldt.
Konikpaarden vormen een ras dat
afkomstig is uit Polen en Wit Rusland. Konik is Pools voor paardje.
Dit paardenras is nauw verwant
aan de tarpan, een paardenras dat
ruim een eeuw geleden is uitgestorven. Konikpaarden zijn zeer sterk
en vrij van de gebreken die kenmerkend zijn voor onze huispaarden. Ze
hebben geen verzorging nodig. De
eerste konikpaarden werden in
1981 in ons land uitgezet.
Exmoorpony’s vormen het oudste
Engelse ponyras. Ze zijn genoemd
naar een gebied in het zuidwesten
van Engeland waar ze nog in raszuivere vorm voor komen. Samen
met het przewalskipaard wordt de
exmoorpony beschouwd als het
laatste nog levende oerpaard.
Het zijn donkerkleurige pony’s met
een kenmerkende ‘meelsnuit ‘. Het
zijn vriendelijke dieren die zich prima kunnen redden in natuurgebieden.
Recentelijk zijn er vijf merries uitgezet in de Boswachterij Dorst om
de Schotse hooglanders te assisteren bij het verwijderen van de berkenopslag.
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Nieuw record huiszwaluw

D

it jaar hebben mijn zus en ik
voor de eenentwintigste keer
de huiszwaluwnesten in Alphen,
Baarle-Nassau, Chaam, Gilze,
Hulten, Molenschot, Riel en Ulicoten geteld. We zijn uitgekomen op
915 nesten, tegen 885 nesten in
2009, een winst van 3,4 % en een
nieuw hoogtepunt.
Alphen
Dit jaar begonnen we met de telling
in de Molenwijk in Alphen. We
kwamen uit op 48 nesten, 22 minder dan in 2009! Gelukkig was het
niet overal zo slecht gesteld. Op
Hondseind 25 ging het aantal nesten van 13 naar 28 en op Terover
boekten we een winst van 7 nesten.
Daarmee was het verlies van de
Molenwijk al teniet gedaan. Verder
is de huiszwaluw na negen jaar
weer teruggekeerd op de Schellestraat, met maar liefst 7 nesten.
Sinds 2008 broedt de huiszwaluw
vooraan in de Oosterwijksestraat en
dat lijkt ze goed te bevallen. Uiteindelijk zijn we in Alphen uitgekomen op 174 nesten, 11 meer dan
vorig jaar.
Heel bijzonder was het huiszwaluwpaar dat op Terover 16 nestelde
in de spouw. Dat hadden we nog
nooit gezien.
Baarle-Nassau
In Baarle-Nassau is het aantal huiszwaluwnesten voor het vierde jaar
op rij achteruit gegaan. Vorig jaar
waren het er 102, dit jaar 96. Op
Castelré na (+4) zijn er geen plekken aan te wijzen waar het duidelijk
beter of slechter gaat. Het lijkt er
eerder op dat het aantal nesten langzaam achteruit sukkelt en waar dat
gaat eindigen valt niet te zeggen.
We troffen de grootste concentraties aan op het Gorpeind (13 nesten), Groeske (12), Nijhoven (11),
Groot Bedaf (16) en de Hoogstra-

tensebaan (23).
Chaam
Chaam boekte dit jaar een winst
van 39 nesten en kwam uit op een
totaal van 217. Het neemt daarmee
de titel “huiszwaluwrijkste dorp”
over van Ulicoten. Nog nooit telden
we zo veel nesten in een enkel dorp.
De winst werd vooral geboekt op
de Kloosterstraat (+13), de Ulicotensweg (+11) en op tien nieuwe
adressen die we aan onze lijst konden toevoegen. Op diverse plaatsen
in de nieuwbouw weet de huiszwaluw zich te vestigen. Daar komt bij
dat met de aanleg van diverse poelen de omstandigheden voor de
huiszwaluw verbeteren.
huiszwaluw

Gilze en Hulten
In Gilze broedden dit jaar 43 huiszwaluwen, 8 meer dan in 2009. In
de loop van de jaren hebben de
zwaluwen zich verplaatst van de
Molenstraat en Hofstad naar een
gebied tussen de Oranjestraat en de
Chaamse bossen. Alleen op Hofstad
23 weten de huiszwaluwen knap
stand te houden. Bijzonder was het
telefoontje dat we vorig jaar kregen
over een nest op Wevershof 13. Dit
jaar zat het nest er nog steeds en het
is de vraag waar deze zwaluw, midden in de bebouwing, zijn nestelmateriaal vandaan haalt. Op ons
enige adres in Hulten telden we 15
nesten (-16!), maar we hoorden ter
plekke dat het er 22 hadden kunnen
zijn als we wat eerder waren geweest.
Molenschot
Vanwege de kermisdrukte moesten
we in het altijd zo rustige Molenschot een deel van de telling te voet
uitvoeren. Met de fiets was er geen
doorkomen aan.. Het aantal nesten
ging achteruit van 57 naar 50. Op
de in totaal 19 adressen van de

Foto: Henk Meeuwsen
www.natuurgeluiden.nl

Schoolstraat raakten we 14 nesten
kwijt. Daarvan kregen we er slechts
3 terug op de Broekstraat. Maar er
is ook mooi nieuws. Na veertien
jaar zijn de huiszwaluwen, met
meteen 5 nesten, weer terug op
Korte Hoogstraat 13.
Riel
Op ons eerste adres in de Schellebaan raakten we meteen 10 nesten
kwijt. Daarvan kregen we er gaandeweg een aantal terug en op ons
laatste adres, Vijfhuizenbaan 32,
kwamen er ook nog eens 4 nesten
bij. Uiteindelijk kwamen we uit op
113 nesten, een winst van 3. Aan
het begin van de Oude Tilburgsebaan heeft zich in drie jaar tijd een
mooie kolonie gevestigd. Wie weet
gaan nakomelingen uit deze kolonie
zich vestigen op ’t Hoefke 3a, waar
sinds 2003 tevergeefs naar de terugkeer wordt uitgekeken. Aan het
eind van de Oude Tilburgsebaan,
op nummer 25, troffen we maar
liefst 6 nesten aan, terwijl we ervan
uitgingen dat we die hoek van Riel
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langzaam maar zeker moesten opgeven.
Ulicoten
In Ulicoten telden we 207 nesten,
twee minder dan in 2009. Op de
eerste adressen die we bezochten
hadden we het even zwaar. Op
Beemdendreef 3 telden we een
prachtig aantal van 40 nesten, maar
dat was wel 15 nesten minder dan
in 2009. Op nummer 6 verloren we
nog eens 9 nesten. Met de teller op
-24 konden we aan de rest van Ulicoten beginnen. De grote verrassing
kwam op
de
Chaamseweg/
Hazenberg waar we 18 extra nesten
konden noteren. Voor de rest bleven de aantallen in Ulicoten ongeveer gelijk.
Het leeft
We weten dat niet iedereen even
blij is met de huiszwaluwen onder
de dakrand. Ramen, luiken, vensterbanken en stoep zien er tijdens het
broedseizoen even iets minder fraai
uit. Aan de andere kant is de overgrote meerderheid van de mensen
die we spreken blij met de gezellig
kwetterende en hard werkende vogeltjes. Er zijn zelfs mensen die
moeite doen om de huiszwaluwen
onder hun dak te kunnen verwelkomen of behouden. Wij genieten elk
jaar weer van het tellen, maar ook
van de bijzondere ontmoetingen
met mensen die de huiszwaluw een
warm hart toedragen. Een van die
mensen zei over de huiszwaluwen
“het leeft” en dat was blijkbaar reden genoeg om de beestjes niets in
de weg te leggen. Prachtig!
Help!
Elk jaar blijkt dat we hier of daar
wel een nestje hebben gemist. Daarom vragen wij u ook dit jaar weer
om hulp. Laat ons weten als u nog
nesten weet op een adres dat niet
voorkomt op de lijst onderaan dit
artikel. Zoals elk jaar is er een cake
voor iedereen die ons aan nieuwe
nesten helpt. U kunt bellen met Elly
Meeuwsen: 013-5082504. Tot slot
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nog even voor de duidelijkheid: het
gaat om de zwaluwen die aan de
buitenkant van het huis onder de
dakgoot broeden in een nest dat op
een kleine vliegopening na helemaal dicht is.
Henk en Elly Meeuwsen
Adressen
Alphen: Baarlesebaan 6 en 10,
Baarleseweg 54-58 en 64a, Boerenbaan 9, Dorenbos 25, Gilzerweg 8
en 8a, Goedentijd 39a, Haagstuk 2,
Haverheining 2, 8 en 10, Hazenberg
27, Hofstade 1, 7, 8, 13, 15, 21, 27,
38, Hoge Dries 2, Hondseind 25,
Kerkakkers 1, Lindenakker 17, Molendries 2a en 4, Oosterwijksestraat
1, 2 en 8, Papenakker 11, Schellestraat 8 en 9, Terover 9, 11, 12,
14a, 16, 24 en 25, Weimortel 1.
Baarle-Nassau: Bredaseweg 27 en
39, Ghil 14, Gorpeind 2a, 6a, 9a en
11, Groeske 2, 4, 5 en 7a, Groot
Bedaf 8 en 10a, Hoogstratensebaan
31, 32, 34, 38, 43, 48 en 55, Kapelstraat 36 en 44, Kievit 1a en 4, Nijhoven 1a, 4-6 en 10, Oordeelsestraat 5, Reth 12, Veldbraak 10.
Chaam: Baarleseweg 16, 26-28,
34c, 34d, 42b en 60, Beckershagen
6 en 8, Beekstraat 5, Blokkenweide
18, 35 en 37, Bosweg 1, Bredaseweg 27, Dekkerstraat 2, Ganzenbeemd 16, 22, en 28, Gilzeweg 55b
en 55c, Hoefakker 18, 22 en 24,
Horst 19, Kloosterstraat 10, 12, 13,
14 en 15a, Langstraat 27, Meerleseweg 2a en 8, Meijsberg 2, Nieuweweg 3, Oude Bredasebaan 13a,
Roode Beek 2, 4 en 7, Schootakkerstraat 2 en 4, Schuttershoefweg 7 en
8, Snijderseweg 1, 5 en 14, Ulicotenseweg 15a, 18, 39 en 50, Wildertstraat 1a en 23-25, Wouwerdries
10, Zandstraat 3, Zwanendries 1, 3
en 38.
Gilze: Alphensebaan 69, Bessemeindseweg 10, Besterd 10, Brakken 10, Chaamseweg 6e, 11 en 19,
Hoevenaarsstraat 28, Hofstad 23,

Hoogstraat 4, Horst 22, 28, 38 en
52, Oranjestraat 90, 103 en 130,
Versterstraat 26, Wevershof 13.
Hulten: Hulteneindsestraat 27.
Molenschot: Broekstraat 6, 7, 12,
13, 14 15, 20 en 27, Korte
Hoogstraat 11 en 13, Pastoor van de
Rietstraat 22, 35 en 37, Schoolstraat
8, 22, 26, 28, 35, 47, 50 en 52.
Riel: Bekestraat 11, Brabantlaan 1,
Brakel 2, Brokkenstraat 3, Goorweg 6, Kaar 1, Kantakkers 4 en 6,
Kerkstraat 19, Kwartierlaan 5 en 9,
Looienhoek 2 en 3, Meijerij 15,
Muldersbaan 12, Oude Tilburgsebaan 3, 12a, 14 en 25, Ronde Akkers 10, Schellebaan 2, Spaanse
Hoek 2, 5, 8 en 8a, Veertels 6, Vijfhuizenbaan 5, 8, 27 en 32, Zandeind 4 en 25.
Ulicoten: Beemdendreef 3 en 6,
Chaamseweg/Hazenberg 13, 20, 24,
25, Den Dries 4 en 20, Dorpstraat
3, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 31,
50 en 67. Haldijk 5 en 7, Heidreef
1, Kerkepad 1, Kleine Maaijen 6a
en 8, Lijmbeek 2, Oude Strumpt 4,
6, 11 en 12, Wilhelminastraat 2a en
18.

De Nieuwsbrieven
in 2010
► Nieuwsbrief Nr 56 ◄

verschijnt omstreeks 17 december
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 26 november

in 2011
Nieuwsbrief Nr 57
verschijnt omstreeks 25 maart
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 4 maart
Nieuwsbrief Nr 58
verschijnt omstreeks 17 juni
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 27 mei
genoemde data onder voorbehoud
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Uitgelicht

I

n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven.
Groene muur moet Sahara stoppen
De Wereldbank trekt 96 miljoen
euro uit om het oprukken van de
Sahara te stoppen. Er wordt een zogenaamde groene muur van bomen
geplant die de bodemerosie moet
vertragen, wind moet tegenhouden
en regenwater in de bodem moet
vasthouden. Afrikaanse leiders hebben hierover in Tsjaad overleg gevoerd. Het plan is al enkele jaren
oud maar is vanwege geldgebrek
nog niet uitgevoerd. De groene
muur wordt 7100 km lang en 15 km
breed. Hij loopt van Senegal in het
westen naar Djibouti in het oosten
en doorkruist elf Afrikaanse landen.
De president van Tsjaad noemde de
grote groene muur de Afrikaanse
bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering.
Bron: NOS-TT

Walvissen levend meer waard dan
dood
Het toerisme dat gepaard gaat met
het bekijken van walvissen was vorig jaar goed voor een omzet van
ruim twee miljard dollar, zo blijkt
uit nieuw onderzoek. Zo'n dertien
miljoen ecotoeristen hebben het afgelopen jaar betaald voor het zien
van walvissen in hun natuurlijke
omgeving. Daarmee voorziet het
walvistoerisme wereldwijd 13.000
mensen van werk. De afgelopen
decennia is het walvistoerisme gestaag toegenomen. Er komen elk
jaar 5700 extra banen bij en daarvan
profiteren vooral de ontwikkelingslanden.
De publicatie van de onderzoeksresultaten viel samen met de walvistop in Agadir, Marokko. Daar

praatten 88 landen onder de vlag
van de Internationale Walvisvaart
Commissie (IWC) over maatregelen
om de walvis beter te beschermen.
Een poging om een compromis te
bereiken tussen landen die walvisjacht toestaan, zoals Japan, en landen die tegen de jacht zijn, waaronder Nederland, mislukte. Het verbod
werd destijds uitgevaardigd om de
walvispopulaties de kans te geven te
herstellen. Japan, IJsland en Noorwegen zijn lid, maar schenden het
verbod. Japan doet dat onder het
mom van wetenschappelijk onderzoek, IJsland en Noorwegen jagen
commercieel.
Bron: www.nu.nl

blauwe vinvis

Foto: Martijn de Jonge

Visotter in Noord-Holland
Voor het eerst in 30 jaar is in de
Vecht in Noord-Holland een visotter gesignaleerd. Waarschijnlijk
komt de otter uit Overijssel, waar de
soort in 2002 is uitgezet. Volgens de
beheerder van het gebied bewijst de
komst van het dier dat de ecologische verbindingszones goede resul-

visotter

Foto: www.Biopix.nl

taten opleveren.
Redactie: Het wachten is nu op de
eerste visotter in Brabant. Volgens
hardnekkige geruchten zou er ook in
de Biesbosch een visotter gezien
zijn.
Bron: NOS-teletekst

Prijs voor wanbeheer Oosterschelde
De Oosterschelde is een uitgestrekt
natuurgebied in de Zeeuwse Delta.
Het is een nationaal park en een
Natura 2000 gebied. Toch gaan momenteel door diverse activiteiten
veel natuurwaarden verloren. De
Nederlandse overheid is rentmeester
van de Oosterschelde natuur en verantwoordelijk voor dit slechtst beheerde natuurmonument van Nederland.
Jaarlijks groeit het areaal aan hangcultures voor de mosselkwekerij. De
ophoping van enorme hoeveelheden
faeces die de mosselen produceren,
verstikt de bodem. De autochtone
fauna verdwijnt en alles wat rest is
een stinkende zuurstofloze modder.
Toch blijft de Nederlandse overheid
vergunningen verlenen.
Onder verantwoordelijkheid van
Rijkswaterstaat worden momenteel
op diverse plaatsen staalslakken in
de Oosterschelde gestort om de
vooroevers te versterken. Door die
versterkingen verdwijnt de zandbodem. Staalslakken zijn een afvalproduct van de hoogovens en zitten vol
met zware metalen. Schaalhorens,
steenslijmvissen, paardenanemonen
en purperslakken zijn slechts enkele
van de vele diersoorten die door de
huidige dijkwerkzaamheden vernietigd worden. Rijkswaterstaat weet
dat hierdoor de biodiversiteit van
het intergetijdengebied op de dijken
wordt vernietigd maar is niet gevoelig voor protesten. En de rentmeester: die kijkt er naar en vind het allemaal prima.
Bron: Stichtingdeoosterschelde.nl
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Wit-Rusland wil 30.000 bevers
afmaken
Terwijl wij bevers uitzetten, wil Wit
-Rusland 30.000 bevers afschieten.
Dat heeft de regering in Minsk onlangs bekend gemaakt. De grote
knaagdieren zijn te talrijk geworden
en veroorzaken veel schade door
bomen door te knagen. Daarnaast
zijn de vacht en het vlees van de
bevers een waardevol exportproduct. Vooral in de Baltische Staten
wordt veel bevervlees gegeten. In
het autoritair geregeerde WitRusland hebben natuur- en milieubewegingen weinig invloed.
Bron: www.nu.nl
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komen. Als de inschatting is dat het
dier geen overlevingskans meer
heeft, wordt verder lijden voorkomen door het dier door afschot te
euthaniseren.
Bron: Nieuwsbrief “Vroege Vogels”

konikpaarden

Bijvoeren of dood laten gaan
Het was dit jaar weer hommeles met
het enige stukje oernatuur van Nederland. Bijna 700 dieren in de
Oostvaardersplassen stierven deze
wi nte r door voe ds e lge bre k.
“Bijvoeren”, riepen (rechtse) Tweede Kamerleden. Gewoon met rust
laten riep het Kabinet. Wat volgde
was een geëmotioneerd spoeddebat
in de Tweede Kamer. Sinds het ontstaan van het gebied, een kleine dertig jaar geleden, wordt regelmatig
fel gedebatteerd over de vraag in
hoeverre in het 6.600 hectare grote
gebied de natuur zijn eigen gang
mag gaan. De ophef ontstaat doorgaans over de sterfte onder edelherten, konikpaarden en heckrunderen
in strenge winters. Moeten deze
dieren, die door de mens zijn uitgezet, niet worden bijgevoerd? Volgens Frans Vera is de sterfte onder
de wilde hoefdieren niet uitzonderlijk vergeleken met dieren in andere
grote wildparken in de wereld.
Een aantal Tweede Kamerleden,
onder wie CDA’er Henk Jan Ormel
wil dat er een einde komt aan het
'mislukte dierexperiment' in de
O o s tv a a rd e r s p l a s s e n. O u d dierenarts Ormel vindt dat grote
grazers in het natuurgebied onnodig
veel lijden. Volgens Staatsbosbeheer wordt alles op alles gezet om
onnodig lijden van dieren te voor-

Foto: Pim Julsing

Bruinviskalveren in Oosterschelde
In de Oosterschelde zijn dit jaar
bruinviskalfjes geboren. De stichting “Rugvin” heeft verschillende
moeders met een kalf gezien. De
kalfjes zijn niet ouder dan een paar
weken en zijn dus in de Oosterschelde geboren. De Oosterschelde
is de enige plek in Nederland waarvan bekend is dat er bruinvissen
worden geboren. Bruinvissen zijn
dolfijnachtige zoogdieren met een
lengte van maximaal 1,80 meter en
een gewicht van 60 kilogram. Het
voorkomen van bruinvissen is uniek
omdat bruinvissen normaal in open
zee leven. De kalfjes die nu worden
gezien, zijn ongeveer 70 tot 80 centimeter lang.
Verder onderzoek moet aantonen of
de bruinvissen ook door de stormvloedkering heen en terug zwemmen van en naar de Noordzee.
Bron: BN De Stem

Populatie van de Spaanse lynx
herstelt zich
De Spaanse lynx is de meest bedreigde kattensoort ter wereld. Er
leven nu 230 lynxen in het wild: 65
in de Coto Donana en 165 in Siërra

de Andujar (zuidelijk deel van de
Siërra Morena). Dat is meer dan
twee keer zo veel als de 110 lynxen
die er zes jaar geleden op het Iberisch schiereiland rondliepen.
In december 2009 zijn zeven (in
gevangenschap grootgebrachte lynxen) losgelaten in een nieuw gebied
in Guadalmellato in de buurt van
Cordoba. Het betrof drie wijfjes en
vier mannetjes. Een van de wijfjes
heeft onlangs drie jongen gekregen.
De andere twee wijfjes zijn zwanger. Het doel van het door Europa
onde rs te unde “lynx c a ptive
breeding programme” is dat er meer
leefgebieden voor de lynx in Spanje
en Portugal komen. Het gebied bij
Cordoba ligt niet ver van Sierra de
Andujar. Om de uitgezette lynxen te
helpen overleven werden binnen
uitgerasterde gebieden konijnen
losgelaten, zodanig dat de lynxen
wel naar binnen maar de konijnen
niet naar buiten kunnen. De onderzoekers zijn niet alleen blij met de
jonge lynxen maar ook dat alle zeven uitgezette lynxen het overleefd
hebben. De uitgezette lynxen worden via de satelliet gevolgd. Zo is
men te weten gekomen dat een van
de vier mannetjes al contact heeft
gemaakt met een wijfje van de wilde Andujar populatie. Op deze manier hoopt men dat de relatief kleine
Andujar populatie zich kan uitbreiden.
Bron: www.iberianature.com

Spaanse lynx

www.lynxexsitu.es

Voor u samengesteld door
Johan Schaerlaeckens
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