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De toekomst van het
Markdal in de politiek

O

p 23 februari 2011 vond de politieke bijeenkomst voor het Markdal
plaats. Bijgaand visiedocument is daarbij gebruikt. Het is grotendeels
van de hand van onze voorzitter en gemaakt als gezamenlijk stuk van de vijf
natuur en milieu verengingen in het Markdal: KNNV Breda, IVN Mark en
Donge, Natuurvereniging Mark&Leij, West Brabantse Vogelwerk groep en
Natuur en milieu Vereniging Markkant.
Provincie trekt terug
Al twintig jaar heeft het herstel van het Markdal topprioriteit bij het Provinciebestuur. Sinds ruim een jaar heeft de provincie zich echter teruggetrokken,
eerst financieel en vervolgens verminderde ook haar verantwoordelijkheid
voor de gemaakte afspraken over het Markdal flink. Ook al zou er nu geen
geld zijn om het Markdal als onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur te
realiseren, dan wil dat niet zeggen dat er niet alles aan gedaan moet worden
om deze "afspraak" na te komen. Een afspraak waaraan alle maatschappelijke
partijen èn de overheden zich bij de start gecommitteerd hebben. De samenwerkende Natuur en Milieu organisaties in het Markdal hebben en behouden
(Vervolg op pagina 3)
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die betrokkenheid nadrukkelijk wel.
Verkiezingsdebat Markdal
Om bovenstaande reden organiseerden de vijf natuur en milieu verenigingen in het Markdal op 23 februari een bijeenkomst met maatschappelijk betrokkenen en de toekomstige provinciale bestuurders.
Daarin legden wij een aanpak-vanonder-op voor, waarvoor wij uiteindelijk politieke steun willen van de
gemeenten en waar de Provincie
achter gaat staan. De kiezers die
wilden gaan stemmen konden op 23
februari luisteren en mee discussiëren over de toekomst van het Markdal. Dit als hulp bij hun keuze voor
de provinciale verkiezingen.
Resultaat zien
Bij de discussie gingen we er van
uit dat het er even niet toe deed of
de tijd van overheidssteun voor de
natuurprojecten inclusief de EHS
onder druk staat, want toen er wel
geld was, gebeurde er in het Markdal ook niets. De initiatiefnemers
willen dat de gemaakte afspraken
ingevuld worden naar de huidige
tijd en toekomst en dat ze provinciaal worden nagekomen. Daarbij is
het van belang dat de inbreng van
bewoners en maatschappelijke organisaties de basis vormen en dat
de boeren met florerende bedrijven
daarbij als dragers van het landschap functioneren. Het gaat de vijf
natuurorganisaties om het resultaat:
een goede natuurontwikkeling, een
goed beheer en agrarisch natuurbeheer, ongeacht de noodzakelijke
grondaankopen.
Duurzame toekomst
Wat de vijf natuurorganisaties beweegt, is dat het Markdal een toekomst dient te hebben: een duurzame toekomst. Door zijn ligging en
gesteldheid heeft het Markdal bijzondere mogelijkheden om die toekomst te garanderen. Het is in werkelijkheid en in potentie een prachtig beekdal, dat volop mogelijkhe-

den biedt voor natuur, gebiedsgebonden en verbrede landbouw, recreatieve nevenactiviteiten, opvang
van hoogwaters en natuurbeleving
door wandelen, fietsen en kanoën.
De initiatiefnemers gaan er van uit
dat, als er in samenwerking een
toekomstperspectief ontstaat met
duurzame ontwikkelingen, de individuele belangen ook maximaal
recht gedaan worden, maar ook dat
er snel gehandeld wordt.
Veelzijdig landschap
Een dergelijke aanpak moet in handen zijn van de mensen die er wonen en ondernemen. Het begint bij
hen, hun bedrijven, de kwaliteiten
van landbouw, water, natuur en
recreatie en de vele maatschappelijke en economische belangen. Vervolgens gaat het er ook om wat deze mensen en deze kwaliteiten kunnen betekenen voor de aangrenzende stedelijke agglomeraties. Het
gaat om betrokken bewoners, blijvende economische dragers, een
gelijk opgaan met het verbeteren
van natuur en landschap, continu
beheer van watersystemen voortbouwend op de vele aanpakken die
er provinciebreed zijn geweest. Deze aanpak is ook voor de stad, haar
bewoners en mee genietende bezoekers van vitaal belang: door de
kwaliteit van natuur bij de stad, de
beschikbaarheid van streekeigen
producten, een landschap met vele

functies als uitloopgebied, recreatieve en culturele mogelijkheden,
landbouw, natuur, water en waterveiligheid.
Toekomstconcept
Het toekomstconcept bestaat uit een
Duurzaam Markdal dankzij de nabijheid van de stad: wederkerigheid
door betrokkenheid van de stedelijke bewoners bij deze toekomst,
door politieke steun, door aanschaf
van gebiedseigen producten, door
het gebruik van de recreatieve voorzieningen en door landschaps- en
natuurbeleving. Kortom een voorraadgebied voor de stad met gerelateerde producten, met leefruimte,
met een eigen biotoop voor de natuurlijk aanwezige organismen, met
water, waterberging en veiligheid.
Duurzaam Markdal
Het concept heet “Duurzaam Markdal”. Het heeft de kenmerken van
de Citta slow gemeente AlphenChaam, de duurzame stad Breda en
de "wijsheid van Brabant". Het concept bouwt op een werkgroep van
gebiedsgebonden mensen, die het
concept uitwerkt met deskundige
planbegeleiders. Vervolgens laten
zij het uitvoeren, met rapportages
aan de gemeenteraden en als proces
gefinancierd door de provincie. Het
laat eenieder aan het woord.

‘IJs-Mark’ ten zuiden van Breda in januari 2009

Sandra Reijnders

Bron: Waterschap Brabantse Delta
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Terugblik: IJskoud

O

p 18 februari hield Jolanda
Linschooten een warm verhaal over een ijskoud avontuur.
Het verhaal heette: Into the White.
Ze toonde ons beelden en filmpjes
van haar tocht door de besneeuwde
wouden van Noord Canada. Ze
werd vergezeld door de Husky Herschel, liep op langlaufski’s en trok
een soort kano met tent en eten
achter zich aan.
Volle zaal
Het eerste half uur van Jolanda’s
verhaal heb ik gemist. Diezelfde
avond was de pemiere van de film
van mijn 17-jarige zoon. Die kreeg
natuurlijk voorrang. Toen ik arriveerde trof ik een overvolle zaal
aan, die geboeid keek en luisterde.
Ook ik ging al snel op in het verhaal.
Wit landschap
Ik zag een zelfbewuste vrouw,
voort ploeterend in een wit landschap, te koud voor de tijd van het
jaar met een gevoelstemperatuur
van -47 C. Uit een kennel van 30
husky’s had ze de witte reu Her-

schel meegenomen. Een hond waarschuwt voor onraad, maar daarnaast
ontstond er een bijzondere band.
Levensles
Door de extreme kou en diepe
sneeuw vorderde Jolanda’s tocht
maar langzaam. De beloofde
sneeuwscooters kwamen niet om de
sneeuw te pletten en het jachtspoor
dat ze volgde liep dood. Jolanda
stond voor de keus: teruggaan of
verhongeren in de vrieskou. Dit was
een emotioneel moment. Al die
moeite leek voor niks. Toch was dat
niet zo, want Jolanda leerde er een
belangrijke levensles: de reis is belangrijker dan het einddoel. Dit is
ook de les die ik van pelgrims
steeds hoor en lees. Vergelijk het
met het leven zelf: in het hier en nu
aanwezig zijn en je leven be-’leven‘
is belangrijker dan wat je gisteren
deed of morgen doet.
Old Crow
Terug gekomen in de bewoonde
wereld liet Jolanda Herschel achter
en nam ze het vliegtuig naar haar
reisdoel: Old Crow. Ze werd er

gastvrij ontvangen en ontmoette er
vele bewoners. Hier leerde ze nog
een belangrijke les: heb geduld.
Jolanda wilde graag mee op jacht,
maar Inuit indianen houden niet van
te veel vragen. De natuur en de rendieren laten zich niet besturen. Het
is in de ijskoude wereld van noord
Canada verstandig om je energie te
sparen. Een Inuit indiaan gaat alleen een tocht maken als hij eten
nodig heeft. Een tocht zoals Jolanda
maakte, vindt hij zinloze luxe. Wie
gaat er nu in deze kou met eten op
pad?
Gastvrij
Als je geduld hebt, zijn Inuit indianen heel gastvrij. Ze komen bij je
op de thee en ze vragen je om te
komen eten. Zo bracht Jolanda ook
een bezoek aan het zomerkamp,
waar de jeugd op de ouderwetse
manier leert te overleven. Een landkaart hebben de indianen niet nodig. Het gebied zit in hun geheugen
gegrift. Ook zorgt de gemeenschap
voor de ouderen, die gerespecteerd
worden voor hun kennis en wijsheid. Verder maakte Jolanda kennis
met een vrouw en haar roedel sledehonden. Ze maakten een heerlijk
trainingstochtje.
Gemis
Na zes weken Canada keerde Jolanda terug naar huis. Er bleef echter
iets knagen, ze miste wat, dus ging
ze terug. Het weerzien met Herschel was geweldig en ze nam hem
mee naar Nederland. Herschel was
niet meer één van de 30 honden in
het kennel, maar is nu nummer één.
Echtgenoot Frank werd snel opgenomen in zijn nieuwe roedel en
Herschel heeft het prima naar zijn
zin in Nederland.

Herschel, hier nog in het ijzige Noord-Canada

Foto: Jolanda Linschooten

Sandra Reijnders
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De werkochtend

E

en niet geheel willekeurige
zaterdagmorgen. Het is tien
voor negen. Op het Marktplein in
Chaam is alles nog relatief rustig.
Dan komen er uit allerlei windrichtingen wat vreemd uitgedoste
mannen op leeftijd aanzetten. Veel
van hen dragen laarzen, terwijl het
weer daar nauwelijks aanleiding
toe geeft. Bodywarmers, petten,
handschoenen, regenkleding, sommigen zelfs een lunchpakket, de
uitrusting doet vermoeden dat de
heren heel wat van plan zijn. Dat
zal nog tegen blijken te vallen.
De mannen zijn allesbehalve rustig.
Vanuit een soort spanning wat hen
te wachten staat wordt er veel en
luid gesproken. Binnen enkele minuten worden alle plaatselijke gebeurtenissen van allesbehalve fijnzinnig commentaar voorzien. Vervolgens wordt voor alle wegblijvers
een weinig subtiel excuus aangedragen. Sommige onder ons zouden bij
voorkeur deze herenpraat de hele
morgen voortzetten.
Het kost dan ook enige moeite de

heren in enkele auto`s te dwingen.
We rijden richting Alphen, naar `t
Zand. Daar ligt een heidegebied in
eigendom van de gemeente dat door
onze vereniging is “geadopteerd” ,
d.w.z. dat wij in dat gebied het onderhoud voor onze rekening nemen.
De gemeente zal gedacht hebben
dat we op dat terrein weinig kwaad
kunnen. Ze moesten eens weten.

...Zoals het een goed bestuur
betaamt doet ook het bestuur
van Mark & Leij niet veel
zelf. Voor diverse zaken heeft
ze een werkgroep. De werkgroep bij uitstek is de
‘Werkploeg’...
Zoals het een goed bestuur betaamt
doet ook het bestuur van Mark &
Leij niet veel zelf. Voor diverse
zaken heeft ze een werkgroep. De
werkgroep bij uitstek is de
‘werkploeg’. En het is deze werkploeg die dus richting `t Zand rijdt.
Je zou verwachten dat, eenmaal

ook in de winter is ‘ons’ heideveldje een lust voor het oog

Foto: Cees Damen

aangekomen iedereen onmiddellijk
de handen uit de mouwen zou steken. We “werken” immers alleen in
de ochtend, van 9.00 tot 12.00. en
hebben dus weinig tijd te verliezen.
Nou, vergeet het maar. De ploeg
bestaat voor een belangrijk deel uit
zeer eigenwijze kerels die allemaal
op grond van vermeende expertise
denken te weten wat er waar en hoe
dient te gebeuren. De een vindt dat
de Amerikaanse vogelkers met wortel en al verwijderd moet worden,
de ander suggereert dat zo`n struik
na een aantal keren net boven de
grond snoeien vanzelf dood gaat.
En als gesnoeide takken opgeruimd
moeten worden wil de een de takkenrillen haaks op de weg zien aangebracht en de ander weer juist niet.
Zo gaat er veel tijd verloren. Als er
dan eindelijk consensus bereikt
lijkt, wordt met het werk een aanvang genomen en doet iedereen nog
precies wat hij al van plan was.
Sommigen verdwijnen, met het nodige gereedschap voor de schijn,
naar een uithoek van het terrein,
ergens waar ze zich onbespied wanen. We zien ze pas terug als het
koffietijd is. Wat ze tot die tijd hebben gedaan is en blijft onduidelijk.
Opvallend is wel dat bij hen geen
zweetdruppeltje valt waar te nemen,
en dat hun werkkleding nog onberispelijk schoon is gebleven. Hun
enige motivatie om aan deze werkdagen deel te nemen lijkt te zijn dat
ze nu naar hun niet zo liefhebbende
echtgenotes een excuus hebben om
niet allerlei klussen te doen die
thuis al zo lang op hen liggen te
wachten.
Het drinken van de koffie gaat weer
gepaard met veel commentaar. De
een vindt de koffie te sterk, de ander te slap. Weldoorvoede mensen
doen moeilijk als er geen koekje bij
is. Alles lijkt er vooral op gericht

6
om de pauze zo lang mogelijk te
rekken. Ondertussen maakt Frank
Degenaar misbruik van de gehoorstoornissen die nu eenmaal bij onze
leeftijdscategorie horen, en doet net
alsof hij met zijn superieure gehoorskwaliteit allerlei vogels hoort
zingen. Wij spelen het spel braaf
mee en wijzen vogels aan in de verte die er natuurlijk niet zijn, maar
dat ziet hij dan weer niet.
Met moeite worden de reeds stramme spieren nog even in beweging
gebracht. Je ziet mensen nu bij herhaling op hun horloge kijken. Is het
nog geen tijd? Kleine groepjes
klonteren samen, de mannen zien er
ineens nog ouder uit dan vanmorgen. Je ziet ze denken: Had ik misschien toch maar beter met moeder
de vrouw boodschappen kunnen
gaan doen!? Een zucht van verlichting is hoorbaar als dan eindelijk de
spreekwoordelijke
erwtensoep
wordt bezorgd als teken dat er weer
een “werk”-ochtend op zit. Als de
soep met het gebruikelijke commentaar (te weinig worst, te weinig
stokbrood) naar binnen is gewerkt,
keert ieder moe en voldaan huiswaarts. Er zit weer een heerlijke,
gezellige en ontspannen werkoch-
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tend op.
Ook het seizoen zit er inmiddels
weer op. De werkgroep is namelijk
alleen actief op de laatste zaterdagen van de wintermaanden. We
verrichten onze werkzaamheden
overigens niet alleen op `t Zand.
Voor de broodnodige variatie zijn
we bijvoorbeeld dit seizoen een
ochtend gaan werken op een terrein
van Natuurmonumenten bij de
Strijbeekse Hei. Ook zijn we op het
Vogelrevalidatiecentrum in KleinZundert letterlijk puin gaan ruimen
en hebben we tevens een aantal “
knot-elzen” gekortwiekt.
Mocht je nu zijn gaan denken dat je
ook graag deel uit wil gaan maken
van dit illustere gezelschap, meld je
dan alvast bij ondergetekende, dan
zal ik je zeker voor de start van het
volgende seizoen uitnodigen. Een
leeftijd onder de 50 strekt tot aanbeveling!!
Pieter van Eil
Coordinator Werkgroep
Werkochtenden
Foto’s: Cees Damen
P.s. Ga eens kijken op `t Zand! Het
heideveldje wordt elk jaar fraaier.

Planbureau:
Natuurherstel
nu buiten
bereik
“Door de kabinetsbezuinigingen
worden de belangrijkste natuurdoelen niet gehaald”, stelt het
planbureau voor de leefomgeving.
Staatssecretaris Bleker wil 300 miljoen euro per jaar bezuinigen op
natuur en landschap. Het Planbureau heeft (op verzoek van Bleker
zelf) zeven varianten van de plannen van het kabinet doorgerekend.
In géén van de varianten worden de
natuurdoelen gehaald.
De natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten en dieren zouden juist verslechteren. Onder de doelen vallen internationale
afspraken zoals Natura 2000, een
netwerk van beschermde Europese
natuurgebieden.
Voormalig partijgenoot Winsemius
heeft in het NRC handelsblad opgeroepen niet op het CDA te stemmen. Volgens Winsemius leidt het
kabinetsbeleid tot 130.000 ha minder natuur. “Als je om natuur geeft,
stem dan niet op CDA, PVV of
VVD”, aldus Winsemius.
Bron: NOS, teletekst

traditiegetrouw aan het eind van het seizoen een maaltijd bij Victor

Riels laag, één van de Natura 2000
gebieden.
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Doorstart van de plantenwerkgroep

I

n de zomer van 2008 is door
enkele enthousiastelingen de
draad opgepakt om de voormalige
plantenwerkgroep nieuw leven in
te blazen. De reden hiervoor was
dat deze mensen het een groot gemis vonden dat er zo weinig gezamenlijk naar planten in onze
mooie omgeving wordt gekeken.
Doelstelling
Als doelstellingen worden gehanteerd dat we naar planten kijken,
dat iedereen kan meedoen, dat het
niet uitmaakt hoeveel je van planten
weet en dat we één keer in de twee
weken een leuk natuurlijk gebiedje
in onze omgeving bezoeken.
Moesdistel en knolsteenbreek
Dit heeft er toe geleid dat we met
gemiddeld zes mensen (uit een
groep van ca. twaalf) in wisselende
samenstelling een aantal gebieden
hebben aangedaan. Waaronder het
Zwartwater, de Hollandse bossen,
de Halsche beemden, de beemden
langs het Merkske, Wolfslaar, bosvak 84 en de grote Klotteraard.
Bij inventarisaties in het Merkske
hadden we speciale aandacht voor
een aantal zeldzame soorten zoals
moesdistel en knolsteenbreek. De
laatst genoemde is een elegante witbloeiende plant met kleine knolletjes aan de voet. Deze knolletjes
kunnen weer uitgroeien tot nieuwe

moesdistel

Foto: Teun Spaans

knolsteenbreek

plantjes. Knolsteenbreek is vrij
zeldzaam en komt vooral nog in
Brabant en Limburg voor. Op verschillende plaatsen in het Merkske
troffen we dit plantje bloeiend aan.
Moesdistel is een distel zonder de
scherpe stekels en met een gelige
bloem. Eigenlijk zijn het heel veel
bloemetjes, want een distel is een
zogenaamde composiet. Composieten of samengesteldbloemigen hebben een bloemhoofdje met heel veel
minibloemetjes die samen één
bloem lijken te vormen. Een paardenbloem is hier ook een voorbeeld
van. De parapluutjes van de paardenbloem, die je in één keer weg
moet blazen voor geluk, zijn ontstaan uit al die bloempjes en zijn
eigenlijk miniatuurvruchtjes met
een zaadje erin. Ook de moesdistel
heeft pluizige vruchtje. De moesdistel schijnt eetbaar te zijn, vandaar de naam misschien.
Inventarisatieproject op ‘t Zand
Omdat het enthousiasme van de
deelnemers allerminst is afgenomen, gaat de hernieuwde plantenwerkgroep ook in 2011 weer op

Foto: www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb

pad. Naast de activiteiten van de
vorige jaren zal ook een bijdrage
worden geleverd aan het inventarisatieproject op ‘t Zand. Van dit gebied zijn, buiten het door Mark &
Leij geadopteerde heideveldje, nog
geen inventarisatiegegevens verzameld. Er zullen verschillende biotopen worden uitgepluisd en hierbij
kijken we vooral in de bossen, naar
de graslanden, heideterreintjes en
de waterplas en bijbehorende oevers.
Meedoen kan ook
Als uw interesse is gewekt en u wilt
de sfeer een keer proeven, neem
dan contact op met Karin van Dueren den Hollander via karinvandueren@gmail.com. De plantenwerkgroep heeft haar eerste bijeenkomst
op woensdagavond 13 april. Waar
we naar toe gaan moeten we nog
even bekijken. Vanaf deze woensdag in principe om de week op
woensdagavond.
Geert Kierkels
Karin van Dueren den Hollander
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Winde verspreidt
zich over Aa of Weerijs

W

aterschap Brabantse Delta
trof bij een visstandonderzoek in 2010 windes verspreid over
de Aa of Weerijs aan. De bemonsteringsresultaten laten zien dat
windes profiteren van de vispassages.
Waterschap Brabantse Delta legde
in de periode 2003-2006 vispassages aan bij alle zeven stuwen in de
Aa of Weerijs. Sindsdien kunnen
vissen uit het Volkerak-Zoommeer
stroomopwaarts zwemmen tot in de
Aa of Weerijs in Vlaanderen. Winde is een typische migrerende soort
en staat als gevoelig op de Rode
lijst. In het voorjaar trekt de winde
uit grotere wateren naar beken om
zich voort te planten.
In 2004, 2007 en 2010 onderzocht
het waterschap in de Aa of Weerijs
de visstand. Het eerste jaar kwam
winde alleen in het meest benedenstroomse stuwpand voor en in 2007
beperkte de verspreiding zich tot de
eerste drie stuwpanden. Zo kort na
het herstel van de optrekbaarheid

Aanleg passage Zaartpark Aa of Weerijs

(2006) was de traditionele paaitrek
blijkbaar nog niet volledig op gang
gekomen.
In 2010 trof het waterschap in vrijwel alle stuwpanden windes aan.
Daarmee laat deze soort zien terug
te willen keren in de West-

Foto: Marco Beers

Brabantse beken en werpt de aanleg
van vispassages nu al zijn vruchten

...Na de aanleg van de vispassages zijn de Rode lijstsoorten kopvoorn en serpeling
incidenteel in de Aa of
Weerijs aangetroffen...
af. Na de aanleg van de vispassages
zijn de Rode lijstsoorten kopvoorn
en serpeling incidenteel in de Aa of
Weerijs aangetroffen. Het waterschap hoopt dat ook deze soorten in
toenemende mate zullen profiteren
van de vispassages. Daarnaast verwacht het waterschap dat migrerende soorten als winde met de aanleg
van vispassages ook terugkeren in
de bovenstroomse delen van andere
beken.
Marco Beers

winde Chaamse beek

Foto: Adviesbureau ATKB
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Ontdekdag op zondag 22 mei

H

et buitengebied van BaarleNassau en Chaam is opnieuw ingericht. En met succes!
Het is een stuk Brabants platteland
waar het nu nog beter wonen, werken en recreëren is. Door de Landinrichting Baarle-Nassau hebben
de boeren ruime, aaneengesloten
kavels, is er veel nieuwe natuur
aangelegd en heeft het water meer
ruimte. Het is een mooi, vitaal en
schoon buitengebied dat voorbereid is op de toekomst. Het Nieuwe
Buiten van de Baronie is een
streek waar Brabant trots (op) is.
Ontdek het Nieuwe Buiten van de
Baronie!
De La ndinric htingsc ommis sie
Baarle-Nassau stelt op zondag 22
mei 2011 het Nieuwe Buiten van de
Baronie feestelijk voor aan bewoners, bewerkers en belangstellenden
van het gebied. Er is op deze Ontdekdag van het Nieuwe Buiten van
alles te doen.
Het centrale punt van de Ontdekdag
is Recreatiecentrum De Flaasbloem
in Chaam.
Daar is een informatiemarkt waar
verschillende partijen zich presenteren, er zijn verschillende activiteiten en daar vindt ook de officiële
oplevering van het gebied plaats.
Vanuit de Flaasbloem vertrekken
verschillende wandelingen. Er is
een wandeling via een – eenmalig
toegankelijke – route langs de
Roode Beek naar Chaam. Vanuit
Chaam kunt u met een treintje weer
terug naar de Flaasbloem.
Speciaal voor kinderen worden er
‘natuurexpedities’ georganiseerd
vanuit de Flaasbloem naar het Dennegoorven.
Het Nieuwe Buiten bruist
Ook op veel andere plaatsen in het
gebied zijn er activiteiten.
De dag begint al vroeg met dauwtrapexcursies in het Broek bij

in de 'nieuwe natuur' gaan natuur en landbouw naast elkaar

Chaam en in de Withagen.
Gedurende de hele dag zijn er met
de fiets twee routes te rijden, de
Chaamse en de Baarlese lus. Deze
routes zijn ook als een grote route
te fietsen. Onderweg kunnen de
fietsers genieten van streekgerechten die op verschillende boerenbedrijven worden aangeboden. Vaak
zijn die boerenbedrijven opengesteld en zijn ze vertrekpunt voor
een wandeling.

...De wandelingen liggen verspreid over het gebied en hebben namen als ‘Langs het land
van boeren en boomkikkers’ of
‘Langs nieuwe boerderijen en
oud landschap’...
De wandelingen liggen verspreid
over het gebied en hebben namen
als ‘Langs het land van boeren en
boomkikkers’ of ‘Langs nieuwe
boerderijen en oud landschap’.
De lengte en de aard van de wandelingen is gevarieerd.
In het hele gebied zijn ook creatieve

Foto: DLG

en educatieve activiteiten te volgen.
De definitieve invulling volgt de
komende weken, maar te denken
valt aan workshops met beeldend
kunstenaars of bijvoorbeeld een
meditatiewandeling door een natuurgebied.
Op www.hetnieuwebuiten.nl staat
binnenkort het hele programma. Op
deze site kunt u zich ook aanmelden
voor activiteiten waarvan het aantal
deelnemers gelimiteerd is.
Wandelen, fietsen, struinen en nog
veel meer, het hele gebied barst van
de activiteiten. Kom het ontdekken
op 22 mei!
Trots op resultaat
De La ndinric htingsc ommis sie
Baarle-Nassau is trots op het resultaat dat door de inspanningen van
veel partners is bereikt in het gebied. Overheden, maatschappelijke
organisaties, land- en tuinbouwbedrijven en particulieren, allemaal
hebben ze bijgedragen aan het succes van de landinrichting.
Nico Ploegmakers
Dienst Landelijk Gebied Tilburg
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Stadsplanten

D

e laatste decennia is er een
groeiende belangstelling voor
stadsplanten. In 2004 verscheen
het prachtig boek Stadsplanten;
veldgids voor de stad van Ton
Denters. In veel steden in Nederland zijn natuurliefhebbers actief
op het gebied van stadsecologie.
Niet alleen planten maar ook vogels mogen op veel belangstelling
rekenen.
Vanwaar die belangstelling?
Natuurliefhebbers verwacht je buiten de stad. Wilde planten zoek je
normaal gesproken in natuurgebieden als de Strijbeekse Heide of in
het Ulvenhoutse Bos. En vogels
kijken doe je op de Bleeke Heide.
Niet alleen het inwonersaantal van
de steden groeit maar ook het aantal
verschillende planten. Het platteland is daarentegen soortarmer geworden door de ontwikkeling van
de moderne landbouw. Wanneer je
daar nog veel verschillende planten
wilt vinden, dan ben je steeds meer
aangewezen op afgebakende natuurgebieden. De meeste nieuwe
planten in Nederland verschijnen in
de stad en zijn doorgaans stadsgebonden. Dat maakt de stad voor
plantenliefhebbers een spannend
jachtterrein naar nieuwe soorten.
De stedelijk omgeving als ecosysteem
Om erachter te komen waarom er in
steden kenmerkende natuurwaarden
worden aangetroffen moet je je verdiepen in de bijzondere omstandigheden in de bebouwde kom en in de
relaties tussen de organismen die er
verblijven. De tak van wetenschap
die zich hiermee bezighoudt heet
ecologie. Wat de stad betreft spreken we van stadsecologie. Jelle
Reumer (Directeur van het Natuurmuseum in Rotterdam) publiceerde
in 2000 het boek Stadsecologie, de
stedelijke omgeving als ecosysteem.

Het bijzondere van een stad is vooral de hogere temperatuur. In de
stad kan het wel vijf graden warmer
zijn dan erbuiten. Het gevolg is dat
er veel warmteminnende soorten in
de stad voorkomen Die hogere temperatuur heeft verschillende oorzaken. Ten eerste de warmteproductie
van huishoudens, verkeer en industrie, ten tweede doordat stenige oppervlakken meer en langer warmte
vasthouden dan bijvoorbeeld zand,
ten derde door de geringere verdamping in de bebouwde kom
(verdamping kost warmte) en ten
slotte doordat er boven een stad
vaak een stofkoepel hangt die een
broeikaseffect veroorzaakt. Zo’n
hogere temperatuur heeft daarnaast
tot gevolg dat er een lagedrukgebied in de stad ontstaat. Warme
lucht stijgt immers op. Er kan daardoor een ‘platteland-wind’ ontstaan. Een wind die vanaf het platteland de stad inwaait. De aangevoerde lucht wordt dan verwarmd,
stijgt vervolgens op met als gevolg
wolkenvorming. Uit die wolken kan
neerslag ontstaan.

Gewoon speenkruid

Naast de hogere temperatuur zijn er
nog meer verschillen tussen de stad
en het platteland. Een belangrijk
verschil is de bodem. In het algemeen vind je binnen een stad weinig oorspronkelijke bodems. De
bouwende mens heeft er van alles
mee uitgehaald: lagen zand opgebracht, de boel ondersteboven gehaald, leidingen aangelegd en
‘vreemde’ stoffen toegevoegd zoals
meststoffen, bestrijdingsmiddelen
en zout. Het gebruik van zout heeft
ertoe geleid dat er nu zouttolerante
soorten in de stad kunnen worden
gevonden.
Een derde verschil is het water.
Alle leven is afhankelijk van de
aanwezigheid van water. In de bebouwde omgeving wordt veel water
door het rioolstelsel naar elders afgevoerd,. Daardoor dringt er minder
regenwater door in de stedelijke
bodem. Het gevolg is dat er minder
water beschikbaar is voor de vegetatie. Vooral stadsbomen hebben
daar last van.
Behalve de beschikbaarheid van het
water kan ook de kwaliteit van het
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maarts viooltje

water een rol spelen. Door het intensieve verkeer in de stad, de vele
huishoudens en door de industrie
kunnen meer verontreinigingen in
het water terechtkomen dan op een
willekeurige plek in het buitengebied.
Een vierde verschil is het waaien
van de wind. In de stad waait het
vaak anders dan erbuiten. Rondom
grote gebouwen kan het fors waaien
en erachter kan het dan ineens
windstil zijn. De mate waarin de
wind in de stad waait wordt voor
een groot deel bepaald door de aard
van de bebouwing, de hoogte ervan,
de onderlinge afstand tussen de gebouwen en de manier waarop de
bouwsels ten opzichte van elkaar
zijn geordend. De wind heeft invloed op het leven in de stad doordat het de verdamping van water
beïnvloedt en doordat het kan zorgen voor de verspreiding van zaden
en stuifmeel. Voor hooikoortspatiënten is dat laatste niet zo prettig.
Het laatste verschil betreft de gebouwen. De invloed van de gebouwen op de temperatuur, op de bodem, op het water en op de wind is
al ter sprake gekomen. Naast die
indirecte invloeden is er ook nog
een directe. Gebouwen doen ook

dienst als nest (en ook nestgelegenheid) en als een rotspartij. Dat laatste is met name voor muurplanten
van belang. Van oorsprong zijn dat
planten die in bergachtige streken
op rotsen groeien. In de stad gebruiken ze de muren als rots.
Stadsflora
Door de specifieke omstandigheden
in de stedelijke omgeving en door
de variatie van de groeiplaatsen is
de flora in de stad anders en gevarieerder dan in het buitengebied. In
de hierboven al genoemde veldgids
Stadsplanten onderscheidt de auteur
wat het stedelijk milieu betreft drie
categorieën: de stenen stad, de ruige
stad en de groene stad.
De stenen stad bestaat onder meer
uit de volgende biotopen: muren,
stoepen, straten en straatputten. Het
is duidelijk dat deze biotopen het
verst afstaan van wat we normaal
onder natuur verstaan. Je treft dan
ook vooral planten aan die specifiek
aan de stad gebonden zijn. Voorbeelden zijn: kruipklokje, muurleeuwenbek, stokroos, gele helmbloem, muurvaren, klein glaskruid,
kransmuur, hertshoornweegbree,
straatliefdegras, gehoornde klaverzuring, tongvaren, wilde marjolein,

gewone raket en muurpeper Het
zijn vooral warmteminnende soorten.
De ruige stad bestaat onder andere
uit: haven- en industriegebieden,
braakliggende terreinen, spoorwegterreinen. Het zijn veelal stenige
terreinen die zich meestal aan de
randen van de stad bevinden, maar
ook in het centrum van de stad vind
je overhoeken, rommelplaatsen,
braakliggende terreinen en sloopen bouwplaatsen met een meestal
weelderige flora. Vaak zijn het zogenaamde ruderale terreinen. Ruderaal betekent ‘tussen het puin’.
Voorbeelden van planten van de
ruige stad zijn: akkerdistel, bitterzoet, jakobskruiskruid, bezemkruiskruid en klein hoefblad.
Wanneer zo’n ruig milieu verrijkt is
met stikstof groeien er vaak zogenaamde ruigtekruiden. Dat zijn
planten die bij een ruime voedselvoorziening snel en hoog opgroeien
en andere planten verdringen.
Voorbeelden zijn brandnetel, harig
wilgenroosje en koninginnekruid.
In een stad is er niet alleen steen,
asfalt en beton. Er zijn ook plantsoenen, tuinen, grasvelden, e.d. Dit
deel noemen we de groene stad. In
de binnensteden is veel van het
groen, zoals oude tuinen en hofjes,
aan het oog onttrokken. Maar er
zijn gelukkig openbare stadsparken
en in veel van onze oude binnensteden vind je restanten van voormalige stadswallen met een mooie begroeiing. Tot de groene stad kunnen
we ook begraafplaatsen rekenen. In
alle rust groeien daar soms heel

klein hoefblad
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bijzondere plantjes. De flora van de
oudere delen van een stad wordt
vaak gedomineerd door bosplanten,
stinsenplanten en allerlei sierplanten die zijn verwilderd (zogenaamde tuinvlieders). Buiten de binnensteden, meer naar de stadsrand toe,
krijgt de stad meestal een steeds
groener accent: veel parken, groenstroken, gazons, sportvelden, volkstuinen en waterpartijen met fraai
begroeide oevers.
Voorbeelden van soorten die je in
het algemeen in de groene stad aan
kunt treffen zijn: pinksterbloem,
maarts viooltje, speenkruid, schijnaardbei, fluitenkruid, madeliefje
en robertskruid.
Stadsplanten Breda
In Breda is sinds een kleine twee
jaar een projectgroep Stadsplanten
actief. Het is een samenwerkingsverband van IVN Mark & Donge
en de plaatselijke KNNV-afdeling.
Deze werkgroep houdt zich voorlopig bezig met het voorlichten van
burgers door middel van lezingen,
stadswandelingen en het opzetten/
ontwikkelen van een website. Binnen enkele jaren wil de projectgroep een stadsplantengids voor
Breda samenstellen. Uiteraard
houdt de projectgroep zich ook bezig met het inventariseren van de
planten in de stad. Het gebied binnen de singels kent nog maar weinig geheimen voor de projectgroep.
Althans wat betreft de flora.
Meer informatie:
www.stadsplantenbreda.nl

Weer naar de
Sliedrechtse Biesbosch

O

p 11 juni ligt de fluisterboot "Sterling" weer klaar om ons
de Sliedrechtse Biesbosch in te brengen. Dit keer wordt er
ook weer gevaren, maar we gaan ook een fikse wandeling maken. Het is een terrein zonder paden, maar redelijk begaanbaar.

Naast de vogels en de zoogdieren zullen we nu vooral de vegetatie
kunnen bestuderen, naast het water nu ook het land. We lopen van
het Kraaijennest naar de Kop-van-het-Oude-Wiel, heen over de
zuidkant en terug over de noordkant.
Er zijn veertig plaatsen beschikbaar. De eigen bijdrage is € 8,50
voor de huur van de boot. Graag zelf voor je lunch te zorgen.
Vertrektijd van de boot is 08.00 vanaf het Biesboschcentrum Dordrecht, Baanhoekweg 53. Onze gids is ook deze keer weer boswachter Jacques van der Neut *).
Opgeven per email bij Sjef Langeveld, lang4051@planet.nl, of per
telefoon, mobiel 06 20600202.
De eerste veertig bellers/mailers kunnen mee.......dus wees er snel
bij!!
*)

Zie ook pagina 29

Excursie Sliedrechtse Biesbosch
11 juni 2011
Vertrek 08.00 uur Biesboschcentrum
Aankomst ca 09.00 uur Kraaijenest.
Ophalen Kraaijenest 15.00 uur
Aankomst Biesboschcentrum Dordrecht 16.00 uur

Erik van der Hoeven

Literatuur:
Reumer, J.W.F., 2000 – Stadsecologie; de stedelijke omgeving als ecosysteem. Stadsecologische Reeks
nr3. Natuurmuseum Rotterdam,
Rotterdam, 166 pp.
Denters, Ton, 2004 – Stadsplanten;
veldgids voor de stad. Fontaine
uitgevers, ’s Gravenland, 432 pp.

de fluisterboot
"Sterling"
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Wanneer seconden minuten lijken (1)

A

l vele jaren breng ik mijn vakantie door in het buitenland,
met als hoofddoel het bestuderen
van de vogels. Tijdens die reizen is
er wel eens iets misgegaan en nu
druk ik me heel mild uit. Ik heb
soms wel erg veel geluk (of pech)
gehad.
Enkele van die voorvallen heb ik
al in eerdere reisverhalen verteld,
maar deze zijn gloednieuw. Hier
volgen er een paar.

Juni 1987 - Frankrijk
Vital en mijn persoontje brengen
een paar dagen door in de Vogezen
in Frankrijk op zoek naar het auerhoen en de dwerguil. De dag is redelijk succesvol verlopen en we
hebben een dwerguil magnifiek
gezien in een naburige boomgaard.
In Gueberschwir (echte Franse
naam, vindt u ook niet?) vinden we
een rustiek gelegen hotelletje. Vital
spreekt beter Frans dan ik, dus hij
krijgt de nobele taak om binnen
even te informeren of er nog plek
is. Ik blijf achter op de parkeerplaats...in het gezelschap van mijn

dwerguil

Foto: Jan van der Greef
www.insightintonature.com

grootste vrienden een groep jagers,
die daar toevallig ook waren...
Ze hebben het geweer in de hand.
Ik sta naast de auto en kijk de brede
rug van Vital na.
Een van de jagers kijkt naar zijn
geweer en richt het achteloos in de
hoogte.. in mijn richting. BOEM.....
het geweer gaat af en ik zweer het,
de hagelkorrels voel ik door mijn
spaarzame haren gaan. Ik schrik me
wezenloos, ik heb er een nieuwe
scheiding bij. De jagers zijn ook
enorm geschrokken en de dader
waarschijnlijk nog het meest. Ik
weet niet wie er het witste uitziet,
hij of ik. "Ik dacht dat hij niet geladen was" stamelt hij, en français
naturellement.
Ik weet niet meer wat ik allemaal
gezegd heb toen, maar ik moet door
het dolle heen geweest zijn. Duizend maal excuses van de jager en
zijn compagnons.
Ze bieden me een fles (rode) wijn
aan om te bekomen van de schrik,
maar ik accepteer hem niet.
Er was uiteraard geen plaats in het
hotel, wie had anders verwacht.
September 1988 - Venezuela
We zijn op weg van de Llanos in
het zuiden van Venezuela naar het
Andesgebergte. Het is een tamelijk
verlaten weg en in de buurt van
Bruzual stoppen we bij een moeras.
Vlakbij ligt een roestige stalen brug
over een fel stromende rivier.
We besluiten de omgeving te verkennen op zoek naar zeldzame vogels, in dit geval de zonneral. De
telescopen stellen we op vlak bij de
brug.
ZIIIIEEEDD...een fel remmend
legervoertuig stopt bij de brug en
een tiental soldaten komt als speren
op ons af gerend, volledig bewapend. Ze omsingelen ons en het
spannen van de hanen van de automatische geweren klinkt mij bijzonder onaangenaam in de oren, om

het heel voorzichtig uit te drukken.
Ik heb een baard (altijd de pineut
bij de douane), Vital en Val hebben
eveneens een baard. Met onze door
de zon bruin getinte gezichten, een
hoed op en onze Fidel Castro-look
zien ze ons voor Colombiaanse
drugsmokkelaars aan.
In mijn beste Spaans probeer ik de
officier duidelijk te maken dat we
eerzame vogelaars uit Europa zijn.
Dat maakt hem alleen nog maar
wantrouwiger dan hij al was, ik
moet wel een bijzonder onguur
voorkomen hebben. Ik hoop dat er
geen zenuwachtig type tussen de
soldaten zit. Verbeeld ik het me nu
of wordt de vinger rond de trekker
van een van de soldaten steeds witter....
Uiterst langzaam en vooral geen
onverhoedse bewegingen makend,
halen we met het angstzweet op het
voorhoofd onze paspoorten uit de
binnenzak.
De officier bekijkt ze minutenlang,
blaft dan uiteindelijk een bevel en
de soldaten laten de geweren zakken.
Oef, weer een maand ouder binnen
tien minuten. Dan ga ik over de
rooie en vertel de officier dat dit
geen manier van doen is om toeristen zo te behandelen. Hij kijkt me
minachtend aan en vertelt me minzaam, dat als ik m'n smoel niet onmiddellijk hou, we direct in het cachot worden gegooid, wegens belediging van het gezag. Het verstand
zegeviert, ik zeg niets meer, mijn
lippen zijn verzegeld. Ze verdwijnen. Een uur later worden we na
twee wegblokkades bijna door een
vrachtauto volgeladen met bananen
van de weg gereden. Murphy.
Juli 1989 - Canada
Ik ben voor het eerst alleen op vakantie, in Canada. Een mooie gelegenheid om m'n familie daar te bezoeken. Na hopeloos verwend te
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zijn bij m'n oom en tante en niet te
vergeten m'n nichten, besluit ik
naar Algonquin te reizen. Algonquin is de pure wildernis in het
noorden van Ontario.
De tweede dag ben ik op verkenning in de wouden van Algonquin
in het gezelschap van een Amerikaan uit het nabije Michigan, Bill
Warton genaamd.
De tocht is geweldig, we zien vele
vogels en zelfs enkele elanden.
Op 'n gegeven moment horen we
een gekraak in het donkere bos en
we denken aan elanden of witstaartherten. "Let us take a look",
zeg ik argeloos tegen m'n vogelmaat.
We waden door een ondiepe sloot
en lopen het bos in. Na vijfentwintig meter doemt er ineens een donkere schaduw voor ons op en een
onheilspellend gegrom doen m'n
haren te berge rijzen. Een grote
ZWARTE BEER springt ineens uit
de struiken en komt dreigend onze
richting uit.
"Let's get the hell out of here!"
schreeuwt Bill. Een wijze raad en
we stuiven letterlijk weg, ik had
toch niets beters te doen. De sloot
wordt in een sprong genomen en
levert mij dus een nat pak op.
Ik kijk angstig om en zie dat de
beer ons op een afstandje staat te

zwarte beer (Ursus americanus)
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bekijken. OEF, dat was even
schrikken. De rest van m'n trip in
Algonquin blijf ik angstvallig op de
trails.
December 1989 – Kenia
We brengen een aantal dagen door
langs Lake Baringo in Kenia. Ik
heb slechte herinneringen aan dit
meer, want enkele jaren geleden
ben ik hier bijna op een gifslang
getrapt. We overnachten in tenten
aan de rand van het meer. Al tijdens
de eerste nacht hoor ik de nijlpaarden de camping opkomen en beginnen ze te grazen in de omgeving
van onze tenten. Ik slaap slecht. De
nijlpaarden zijn de hele nacht in de
weer op de camping. Ze knorren de
hele nacht. Om een uur of drie dendert er een stoomlocomotief naast
mijn tent en de hele tent krijgt een
ruk. Ik steek m'n kop buiten de tent
(heel voorzichtig) en zie dat de haringen aan de voorkant eruit zijn.
De nijlpaarden (4 ton schat ik) hebben de tent omver gelopen. Ik slaap
niet meer....Robert vertelt me 's
ochtends dat een sprintend nijlpaard
tussen onze tenten is doorgevlogen.
Hij begreep er niets van dat de kolos niet dwars door mijn tent is gebanjerd.
De volgende nacht gaat Robert in
het busje slapen. Hij vindt het veel

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

te warm in de tent!? Ik ben wantrouwig van aard en vermoed dat de
schrik in z’n benen geslagen is. De
nijlpaarden die hij vannacht gezien
heeft zijn hem toch te link, hij
slaapt in het busje! Het eerste nijlpaard met jong staat al op de camping als we in onze tent kruipen..
Weer slecht geslapen. Robert is
voortdurend met z'n zaklamp over
de camping aan het schijnen. Vertrouwt hij het nog niet? Eric kan het
geluid van een nijlpaard inmiddels
feilloos imiteren.
Om 6.00 staan we weer op. De tenten worden opgebroken. Een kreet
van Eric doet ons allemaal verstijven.... Er ligt een opgerolde slang
onder zijn tent en het is geen tuinslang.
De warmte die Eric uitstraalt is kennelijk zo groot, dat de slang voor de
verleiding bezweken is. De 1½ m
lange slang is onder het tentzeil
gekropen en heeft de nacht onder de
bezwete rug van de tuinarchitect
doorgebracht.
December 1991 – Nieuw Zeeland
Eric en ik besluiten om ook het
meest zuidelijke eiland van Nieuw
Zeeland, Stewart Island, te bezoeken. De kiwi, geen vrucht maar een
vogel, is het hoofddoel.
We hebben de vlucht al in Auckland geboekt. 's Morgens om 8.00
uur zijn we in Invercargill, de meest
zuidelijk stad van South Island. Op
het piepkleine vliegveld staat een
tweemotorige Britten Norman Islander op ons te wachten en ...een
niet al te fris ogende piloot van een
jaar of zestig.
Het is maar 25 minuten vliegen
naar Stewart Island, maar voor mijn
gevoel heeft het een dag geduurd.
Natuurlijk ik, wie anders, mag naast
de piloot plaats nemen. Hij kruipt
naast me en ik zie het meteen, hij is
dronken. Hij stinkt een uur in de
wind naar de drank.
Nou heb ik toch al een hekel aan
vliegen. Elke keer stap ik er weer
met gezonde tegenzin in. Als je met
een brommer rijdt en je krijgt een
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vuile bougie, dan gaat het prrr, prrr
en je staat stil, let wel op de begane
grond, moeder aarde dus.
Met 'n vliegtuig ligt het beduidend
anders. Een vuile bougie en zeg
maar dag met je handje. Het gaat
dan ook prrr prrr en vervolgens gaat
het linea recta naar beneden, eveneens richting moeder aarde. Nou is
dat vallen niet erg, maar dat neerkomen.
Enfin, de start gaat redelijk goed en
de piloot begint tegen me te lullen.
"Vent, let op je stuurknuppel", denk
ik, maar ik begin toch ook maar wat
te praten. Hij is echt dronken en we
slingeren en dalen. Ik kan m'n ogen
niet van het dansend vliegtuigfiguurtje op het instrumentenpaneel
af houden.
M'n negen medepassagiers schijnen
niks te merken, turbulentie denken
ze waarschijnlijk.
Na een dag vliegen naderen we eindelijk Stewart Island. Ik doe m'n
ogen dicht als we de landingsbaan
naderen. Vlak voor de landing kan
ik het niet laten en doe ik m'n ogen
weer open en zie hoe hij landt... Hij
landt in de grasbaan tien meter vóór
de betonnen landingsbaan. De medepassagiers zijn inmiddels ook
klaarwakker. Het loopt goed af,

kiwi

savanneolifant (Loxodonta africana)

voor hetzelfde geld waren we over
kop geslagen. We hebben naderhand ons beklag gedaan bij de chartermaatschappij, maar we hebben er
nooit meer iets van gehoord. Overigens het kleine Stewart Island is
een geweldig eiland om te bezoeken en we hebben de kiwi van wel
heel dichtbij gezien. De vogel snuffelde ’s nachts aan mijn laarzen,
toen we bij een verlaten strand diverse vogels ontdekten.

Foto: Glen Fergus

Foto: Felix Andrews

Juni 1993 – Zuid-Afrika
Paul Krugerpark in Zuid-Afrika.
Vital en ik zijn weer eens op pad.
De vorige dag hebben we ontiegelijk op ons falie gekregen omdat we
te laat op ons basiskamp in Berg-en
-Dal waren teruggekeerd. De poort
was gesloten en de wacht heeft ons
met de grootste tegenzin binnengelaten. Het is verboden in dit nationale park om na 18.00 uur nog in
het reservaat rond te dwalen. We
hebben uiteraard beterschap beloofd.
In de late namiddag zijn we op de
terugweg na een bijzonder succesvolle dag. We zijn natuurlijk weer
aan de late kant. We hebben veel
zoogdieren gezien waaronder jachtluipaarden en leeuwen.
Plotsklaps zien we een olifant langs
het zandpad staan. Vital stampt op
de remmen. We wachten en .... blijven wachten. Tien minuten, twintig
minuten.
"Vital als we hier nog langer blijven staan komen we te laat en worden we uit het park gesmeten." Vital aarzelt. "Kom op kreugel”.
Voorzichtig rijdt hij op de kolos af.
We proberen aan de zijkant van de
weg langs hem te glippen. vijfentwintig meter, vijftien meter, tien
meter. Een oorverdovend getrom-
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dichtbij?" "ROARRRRRR". Vital
springt plotseling omhoog. "Jan,
kijk daar, daar!" "Waar?" Daar verdoeme" en warempel een leeuwin
komt op haar gemak de picknickplaats op kuieren. "A lion" gil ik
tegen de toeristen. Een blik is voldoende. Moeders gillen, kinderen
krijsen, algehele paniek. Iedereen
stuift werkelijk van de picknickplaats af, richting auto. Vital en ik,
stoere kerels die we zijn, doen
slechts een paar stappen terug. De
leeuwin bekijkt ons geringschattend
en verdwijnt dan in de jungle. We
smaken kennelijk niet.

leeuwin

petter doet ons van schrik verstijven. "Ho, Vital, in z'n achteruit!".
Met opgeheven slurf komt de olifant op ons af stormen. Krrr, krrr,
Vital, de kloot, krijgt de auto niet in
z'n achteruit. Hij moet met z'n linkerhand schakelen, dat is hij niet
gewend. In Zuid-Afrika rijdt het
verkeer immers aan de linkerkant
van de weg.
Een reusachtige schaduw valt over
de kleine auto en ik denk dat m'n
laatste uur is aangebroken.
De goden zijn geprezen, de olifant
stopt pal voor de auto en bekijkt
ons uiterst dreigend. Uiterst voorzichtig rijden we achteruit en hij
blijft staan. Op 100 meter blijven
wij staan, misschien wel 200 meter.
We moeten nog een kwartier wachten voordat de olifant verdwenen is.
We komen uiteraard weer te laat op
de camping site, maar hebben nu
werkelijk een zeer overtuigend verhaal.
Het wordt niet geloofd, maar we
mogen toch nog blijven. Als het
moet kan ik zeer overtuigend de
onnozele hals uithangen.
Diezelfde avond lees ik een boek
over het park dat sinds 1927 een
dozijn auto's in elkaar getrapt zijn
in het park door deze goedmoedige
lobbesen.
Twee dagen later bevinden we ons

Foto: Cody Pope

langs de Lower Sabie River in het
zuidoostelijke gedeelte van het park
bij een picknickplaats. Het is een
van de zeer weinige plaatsen waar
je uit de auto mag. Vital en ik zitten
op ons gemak van het landschap te
genieten. Er staat een bord met
"Moe die diere nie voer nie" langs
de rivier. Zuid Afrikaans is niet
moeilijk.
We zijn niet alleen, het is weekend
en vele dagjesmensen bezoeken dan
het Kruger Nationale Park.
"ROARRR". Roarrr? Ik kijk Vital
vragend aan. "Is die leeuw niet wat

roodstaartkeerkringvogel

November 1995 – Mauritius &
Madagaskar
Het eiland Mauritius, waar een paar
eeuwen geleden de dodo nog rondliep, is het startpunt van een lange
reis naar Mauritius, Réunion en
Madagaskar.
Nadat we de Mauriustorenvalk hebben gezien besluiten Eric Wille en
ik de volgende dag naar een paar
nabij gelegen eilanden te varen om
wat zeevogels te zien, zoals de
roodnavelkeerkringvogel, de Heraldstormvogel en de wigstaartpijlstormvogel. Onder leiding van kapitein Lindi en zijn boot de
“Bonanza” zullen we naar de eilanden varen. Als ik de boot zie krijg

Foto: Glen Fergus / www.birdphotos.com
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ik een beklemmend gevoel, het is
wel een heel erg klein bootje!! Zodra we de branding naderen dansen
we met het kleine bootje tussen
reusachtige golven van wel 10 meter hoog. Ik krijg het spaans benauwd en elk moment verwacht ik
dat we omslaan. Na een kwartiertje
wordt het water wat rustiger en
kunnen we weer normaal ademhalen. Op de eilanden kunnen we
prachtige foto’s maken van de witstaartkeerkringvogel en de roodsnavelkeerkringvogel. Als we terug
varen moeten we weer door die hoge golven varen en stijgt mijn
bloeddruk wederom pijlsnel. Als
we veilig aan wal zijn zweer ik dat
ik nooit meer in een dergelijk klein
bootje zal stappen voor een tocht op
zee!
Nauwelijks twee weken later bevind ik me in het illustere gezelschap van Vital en Eric in het zuiden van Madagaskar. Hier kunnen
we op het Nosy Ve eiland de roodstaartkeerkringvogel zien. Als ik
het bootje aanschouw waarmee we
zullen varen kreun ik: “Nee, niet
weer!” Het zeer smalle bootje is zo
mogelijk nog kleiner dan de
“Bonanza”in Mauritius. Ik sta op
het punt de trip af te zeggen, maar
de gedachte dat ik dan de keerkringvogel zal missen (de laatste en
dan heb ik ze allemaal gezien) is
onverdraaglijk. Ik besluit toch maar
mee te gaan.
De zee is heel erg kalm en alles
gaat goed tot Vital besluit op te
staan en het bootje bijna kapseist.
Bijna liggen we met z’n allen in de
zee mijlenver uit de kust. We schelden hem zijn huid vol en vervolgen
de trip. Het uitstapje is verder een
groot succes, want we kunnen de
roodstaartkeerkringvogel zelfs op
het nest fotograferen. De vogels
zijn handtam.
Tijdens mijn vele latere reizen is er
ook wel het een ander gebeurd,
maar die gebeurtenissen bewaar ik
voor een volgend verhaal.
Jan Vermeulen

Van de voorzitter
Natuur op de terugtocht?
"De flora en Fauna zijn er ondanks alle inspanningen op achteruit gegaan". Dat was een van de conclusies tijdens de netwerkdag van de Reconstructiecommissie De Baronie op 23 februari, ongeveer 10 jaar na de start.
Die avond was er ook een politieke discussie. Daar werd ik minder droevig
van.
Voortvarend
De dag was bedoeld om te evalueren en vooruit te kijken. Er waren veel positieve berichten, want er is met voortvarendheid gewerkt. In het landelijk gebied
van De Baronie zijn de slechte wegen en waterlopen bijvoorbeeld verbeterd,
mede dankzij de landinrichtingsprojecten. Ook zijn er betere bedrijfsmogelijkheden voor intensievere landbouwbedrijven gekomen doordat er LOG's
(Landbouw Ontwikkelings Gebieden) zijn aangewezen. De mogelijkheden om
water langer vast te houden in de hoger gelegen gebieden is verbeterd
(waterberging) en op bepaalde plekken is vernatting mogelijk. Grote oppervlakken land zijn aangekocht om de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te
realiseren. Cultuurhistorie en archeologie worden beter in de afweging betrokken.
Teruggang flora en fauna
Alles bij elkaar lijken zowel de landbouw als de natuur van deze voortvarendheid geprofiteerd te hebben. Helaas zijn nog lang niet alle gronden die bestemd
zijn als EHS (Ecologische Hoofdstructuur) aangekocht. De reconstructiecommissie is nog niet "toegekomen" aan het Markdal, het hart van de Baronie.
En...ondanks alle inspanningen zijn de flora en fauna achteruit gegaan.
Economie gaat voor
De evaluatie vindt plaats op een moment dat de plattelandsontwikkeling te maken heeft met onzekerheden als gevolg van de kredietcrisis, het regeerakkoord
en de agenda van Brabant. Er is daardoor minder geld. Daarnaast wordt veel
energie gestoken in de LOG's om daar het oude beleid door te zetten, terwijl er
diepe twijfel is over intensieve veehouderij. Verder is het verwerven van EHSgronden stop gezet omdat er drastisch wordt bezuinigd op natuur en landschapsbeheer. Bij het afronden van de evaluatiedag is geconcludeerd dat vooral
de economische bedrijvigheid verder versterkt gaat worden.
Toekomst Markdal
Tijdens de avond van 23 februari was er ook een politieke discussie over de
toekomst van het Markdal. De toon was daar anders. Honderdvijftig mensen
concludeerden dat er actie ondernomen moet worden om het Markdal een duurzame toekomst te geven. Dat betekent het ontwikkelen van haar prachtige natuur en landschap met daarnaast een toekomst voor een passende landbouw,
recreatie en andere bedrijvigheden.
Evenwicht
Als voorzitter van de natuurvereniging concludeer ik dat de uitkomst van de
evaluatie van de reconstructiecommissie als volgt zou moeten zijn: “Als evenwichtige tegenhanger voor de economische bedrijvigheid gaan we allereerst de
natuur versterken en de economisch belangen daarop afstemmen.” Pas dan ben
je het landschap duurzaam aan het ontwikkelen. Dan reiken we heel ver de toekomst in!
Sjef Langeveld

18

Mark & Leij Nieuwsbrief

Mark & Leij Nieuwsbrief

19

Ondergaande winterzon
Foto: Cees Damen
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Terugblik: Mark en Leij Quiz

O

p 14 januari was de nieuwjaarsborrel van Mark en Leij
met de gebruikelijke jaarlijkse
quiz. Het was weer gezellig en de
quiz was goed verzorgd.
Gezellig aansluiten
Zoals gebruikelijk kwamen partner
Wim en ik naar de quiz zonder
team. Dit is nog nooit een probleem
geweest en was dat ook nu niet. Er
is altijd wel een team dat nog een
paar leden kan gebruiken. Dit jaar
sloten we ons aan bij Volleybal
Chaam. Dat wij bar slecht volleyballen, was in dit verband geen enkel probleem. Onze ervaring met
eerdere quizzen, maakte deze tekortkoming ruimschoots goed.
Redelijke belangstelling
Het aantal deelnemers was dit jaar
magerder dan vorig jaar. Er waren
negen teams van circa zes personen.
De zaal was daarmee voor 2/3 gevuld, dus de belangstelling was redelijk tot goed. Quizmaster Victor
maakte er een geanimeerd geheel
van.
Ronde 1
Na de eerste ronde bleken de uitslagen dicht bij elkaar te liggen. We
lieten alleen de Tobbers voor gaan
en stonden met de Graspiepers ex
equo op de tweede plaats. Jong &
Getalenteerd bleek toch iets minder
te presteren dan de naam doet ver-

moeden en team Bellevue leek toch
vooral aan de bar beter te presteren.
Presentator en barman Victor pakte
dit sportief op.
Ronde 2
Na de tweede ronde moesten wij
Volleyballers toch wat meer teams
voor laten gaan. Het veld lag razend
dicht bij elkaar. Zaalvulling maakte
een come back. Met maar één punt
verschil lieten zij Aubreville, de
Graspiepers en Phoenix achter zich.
De Graspiepers lieten een constante
kwaliteit zien. Konden ze dit ook in
de derde ronde volhouden? Samen
met de Tobbers zaten wij van Volleybal Chaam deze ronde met twee
punten verschil het leidende team
op de hielen. Team Bellevue leek
zich in de pauze aan de bar hervonden te hebben. Op doping is niet
gecontroleerd. De rest van de teams
leek reddeloos verloren.
Ronde 3
Dit jaar was er iets nieuws: het spel
met de knoppen en daarmee kwam
er een derde ronde. Op elke tafel
was een rode knop gemonteerd. Als
je het antwoord op een vraag wist
mocht je daarop drukken. Een goed
antwoord was 1 punt waard, een
fout antwoord kostte twee punten.
John toonde ons vervaagde plaatjes
die steeds duidelijker werden. Jong
& Getalenteerd maakte een ware
come back. Zij lieten nu duidelijk

zien waarín ze getalenteerd waren.
Team Bellevue was er stil van. In
de laatste serie drong het mogelijk
tot hen door dat ze ook eens konden
drukken. Echter de antwoorden waren fout. Mogelijk toch postdopingeffecten? De Graspiepers
waren compleet overrompeld en
zagen hun constante kwaliteit verdampen en ook de eerdere zege van
Zaalvulling verpulverde onder het
geweld van Jong & Getalenteerd.
Eindstand
Nadat de punten van alle rondes
waren opgeteld, bleek Phoenix, onder leiding van Jan Vermeulen, de
verrassende constante factor te zijn
en werd dus winnaar. Met één punt
verschil werden Aubreville en de
Tobbers tweede. De eerste zes
teams eindigden dicht bij elkaar
met maximaal vier punten verschil.
Team Bellevue zit weer gewoon
elke donderdag aan de bar en bespreekt alvast de tactiek voor volgend jaar. Ondanks de “storming
revenge” van Jong & Getalenteerd,
kwam de eindspurt, helaas voor
hen, te laat. Damen & Co hopen we
ook volgend jaar weer voor de gezelligheid te verwelkomen. Victor
stelde voor volgend jaar een poedelprijs in het vooruitzicht.

Sandra Reijnders

TEAM

RONDE 1

RONDE 2

RONDE 3

TOTAAL

Phoenix
Aubreville
Tobbers

40
39
42

43
43
42

3
3
1

86
85
85

Graspiepers
Zaalvulling

41
40

43
44

0
0

84
84

Volleybal Chaam
Bellevue
Jong & Getalenteerd

41
35
31

42
41
26

-1
-4
6

82
72
63

Damen & Co

22

36

0

58
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Steekmug

V

an het vegetarische mannetje
hebben we niets te vrezen.
Van het vrouwtje met haar bloeddorstige zuigsnuitje des te meer.
Niet alle muggen zijn steekmuggen
en niet alle steekmuggen steken.
Het overgrote deel van de vele
soorten kent zelfs een zuiver plantaardig dieet. Neem bijvoorbeeld de
dansmuggen. De mannetjes dansen
in grote zwermen op en neer boven
bomen of water. Vrouwtjes, aangelokt door het gezoem, vliegen zo'n
wolk binnen op zoek naar een partner. Is die eenmaal gevonden dan
verdwijnen de stelletjes in de bosjes. Galmuggen leggen hun eitjes
op of in een plant. Zo'n eitje scheidt
een stof af die de plant dwingt een
"gezwelletje" te vormen, zodat een
kleine voedselvoorraad ontstaat
waarin de larf zich kan ontwikkelen.
De langpootmug is een onschuldige, onhandige vlieger die op het
licht afkomt en naar het schijnt bij
voorkeur in de koffie belandt. Hun
larven, de emelten, zijn evenwel

steekmug (Culex pipiens)

echt berucht. Ze leven, soms met
zeer velen, in het gazon en laten
daar geen graswortel over.
Vegetariër.

cosmetische geur zou dus moeten
helpen. Muggenolie is al beter en
ook vitamine B kan onze lichaams-

...Zelfs de helft van de steekmuggen is vegetariër: van de
mannetjes hebben we namelijk niets te vrezen. Van de
vrouwtjes des te meer...
Zelfs de helft van de steekmuggen
is vegetariër: van de mannetjes namelijk hebben we niets te vrezen.
Van de vrouwtjes des te meer. Maar
gestoken wordt er. Daarom enkele
tips om de plaaggeesten het leven te
bemoeilijken. Wie een winderige
plek opzoekt, heeft gegarandeerd
geen last. Ook wie op een droge,
open en zonnige plaats ligt, wordt
met rust gelaten. Muggen worden
vooral actief als er een hoge luchtvochtigheid is, bijvoorbeeld in de
avondschemering. Dan weten ze
ons door de geur van onze transpiratie te vinden. Flink wassen of onze eigen geur verhullen met een

Foto: Dick Klees / www.studiowolverine.com

geur mugonvriendelijk maken. Helaas blijft daarvan de afschrikwekkende werking niet beperkt tot
muggen.
Bloeddorstig. Vanwaar eigenlijk de
bloeddorst van de vrouwelijke
steekmug?

...Uit het "gestolen" bloed
halen ze stoffen met behulp
waarvan ze vruchtbare eitjes
kunnen leggen...
Uit het "gestolen" bloed halen ze
stoffen met behulp waarvan ze
vruchtbare eitjes kunnen leggen.
Het bloed kan afkomstig zijn van
zoogdieren, vogels, reptielen en
zelfs van vissen. Maar sommige
soorten kunnen ook mensenbloed
gebruiken. De vrouwtjes zagen
daartoe met lancetvormige monddelen een keurig gaatje. Het speeksel
dat ze vervolgens inbrengen, gaat
de bloedstolling tegen, zodat hun
zuigsnuitje niet verstopt raakt. Als
de mug voldoende bloed heeft afgetapt, kan ze na enkele dagen een
levensvatbaar eipakketje op het wateroppervlak deponeren. Want muggenlarven leven altijd in het water.
Uitdrogen zou dus ook een remedie
kunnen zijn.
Dick J. C. Klees
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Waarnemingen in de streek

H

et aantal e-mails dat naar
mij werd opgestuurd, was
wederom tamelijk groot. De rubriek “Uit de mailbox” bevat dan
ook maar een deel van het werkelijk aantal berichten dat werd verstuurd. Uit deze reeks van waarnemingen is een overzicht samengesteld, waarbij uiteraard de website
waarneming.nl weer is geraadpleegd voor onze streek. De rubriek heet “Waarnemingen in de
streek”. Opvallende waarnemingen uit de Belgische Kempen zullen hier ook worden vermeld. Heb
je een leuke waarneming: blijf
hem insturen zodat ook andere
leden mee kunnen genieten.

EEN (NIET ZO WILLEKEURIGE) GREEP UIT DE
WAARNEMINGEN

putter

Foto: Willy Dikkers / www.birdpix.nl

Opvallend was het grote aantal
waarnemingen van kleine zwaan en
wilde zwaan in onze streek. NorDe winter viel heel erg vroeg dit
jaar en in december hadden we een
flinke vorstperiode en beleefden we
eindelijk weer eens een witte kerst.
Ik vermoed dat de ijsvogels na drie
“strenge” winters behoorlijke klappen hebben gehad. In de afgelopen
wintermaanden is geen enkele
waarneming van een ijsvogel gemeld. Het totaal aantal ganzen steeg
in de loop van februari tot ca. 4.500
stuks. Heel grote aantallen toendrarietganzen werden dit jaar niet gezien. Maximaal werden ca. 1.750
van deze ganzen gezien. De aantallen kolganzen overtroffen de aantallen van de toendrarietganzen royaal
en in december werden 3.000
exemplaren gezien nabij de Bleeke
Heide. In januari werden ook enkele malen kleine rietganzen gezien
op de Bleeke Heide.

grote zilverreiger

maal worden deze zwanen af en toe
gezien en nu werd maar liefst bijna
50% van het totaal aantal waarne-

Foto: Seraf van der Putten / www.pbase.com/serafvanderputten
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vuurgoudhaan

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

mingen in mijn archief deze winter
gedaan. Beide zwanensoorten werden gezien op de Castelreesche
Heide, de Kromme Hoek, de
Bleeke Heide de Strumpt, de Ginderdoor en het Houtgoor. Maximale
aantallen van wilde zwaan, respectievelijk kleine zwaan waren vierentwintig ex. op het Houtgoor en
zeventien ex. op de Kromme Hoek.
Deze winter verbleven wederom
twee slechtvalken op de Bleeke

kleine barmsijs

Heide en konden soms samen gezien worden in de bekende eenzame
eik op de “heide”. Op de Bleeke
Heide overwinterende een grote
groep wulpen en maximaal werden
400 ex. geteld.
De eerste grutto’s werden gezien op
12 februari op de Bleeke Heide en
doortrekkende goudplevieren werden hier eveneens gezien op deze
datum.
Blauwe kiekendieven werden regel-

Foto: Alexander Koenders / www.alexanderkoenders.nl

matig gezien, waar bij het opviel
dat vooral in Ulicoten nabij het
beekje de Bremer de blauwe kiekendief veelvuldig werd gezien.
Begin februari werden waarnemingen gemeld van middelste bonte
spechten op de landgoederen de
Hondsdonk en Luchtenburg. Het
lijkt er nu op dat de middelste bonte
specht zich aan het uitbreiden is in
onze streek. Er zijn waarnemingen
gemeld op de landgoederen Luchtenburg, Hondsdonk en Valkenberg, bij Anneville, in het Mastbos
en in het Ulvenhoutse Bos. De ondersoort van de staartmees, de witkopstaartmees werden enkele malen
gezien op de Strijbeekse Heide, de
Regte Heide en nabij het voormalig
militair terrein aan het Ghil.
Klapeksters werden weer gezien op
de Regte Heide, de Castelreesche
Heide, de Strijbeeksche Heide, het
nabij gelegen Belgische Elsakker,
de Ginderdoor en het Merkske.

BIJZONDERE
WAARNEMINGEN

Grote Zilverreiger
Deze winter werd de grote zilverreiger werkelijk overal gezien en
wat vooral opviel, zijn het aantal
niet‑vogelaars die me aanklampten
en vertelden dat ze een grote witte
reiger gezien hadden.
In totaal zijn er bijna vijftig meldingen geweest van deze reiger in de
maanden december, januari en februari en vaak waren er meerdere
exemplaren aanwezig. Alle 175
waarnemingen in mijn digitale bestand zijn deze eeuw gemaakt! De
eerste waarneming dateert van 30
juni 2000 op de Singelheide in
Baarle-Nassau.
De grote zilverreiger komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa,
maar de soort heeft zich de laatste
decennia steeds verder naar het
noorden en het westen verplaatst.
Tegenwoordig broedt de vogel ook
in kleine aantallen in Nederland.
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Het aantal broedgevallen van de
grote zilverreiger neemt de laatste
jaren behoorlijk toe. In het bijzonder rond de Oostvaardersplassen en
de Wieden worden ze steeds meer
waargenomen. In tegenstelling tot
de kleine zilverreiger trekt de grote
zilverreiger nauwelijks weg en is
daardoor ook in de winter in Nederland te zien.
De grote zilverreiger is gemakkelijk
te herkennen. Deze grote ranke witte reiger is groter dan de blauwe
reiger en is eigenlijk alleen te verwarren met zijn kleinere en zeldzamere broer de kleine zilverreiger.
Hoewel het verschil tussen die twee
ook vrij goed te zien is. De grote
zilverreiger is meestal te zien langs
sloten rond moerassige gebieden.
Het voedsel van de grote zilverreiger bestaat uit vissen en reptielen,
waarop ze jagen door langzaam
door het water te lopen. De vogel
jaagt soms ook op het land, waarbij
met dezelfde trage passen gejaagd
wordt op prooien zoals muizen en
andere kleine zoogdieren. In de
vlucht is de grote zilverreiger te
onderscheiden aan de langere vleugels en de tragere vleugelslag. en
Grote Barmsijs
In december zijn twee grote barmsijzen gezien op de Castelreesche
Heide. In totaal vind ik achttien
waarnemingen in mijn digitaal bestand van barmsijzen voor het Mark
& Leij gebied.
Het is niet duidelijk om welke soorten barmsijzen het hierbij gaat, immers tegenwoordig wordt er onderscheid gemaakt tussen de kleine
barmsijs (foto pag. 23) (Carduelis cabaret) en de grote barmsijs
(Carduelis flammea). Ze verschillen in formaat en kleur. De kleine
barmsijs is vooral bruin en heeft
enkele witte strepen over de vleugels. De grote barmsijs oogt grijzer.
De grote barmsijs lijkt sterk op
weer een andere barmsijs, de
witstuitbarmsijs.
De kleine barmsijs broedt sinds
1961 in Nederland, terwijl de grote
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barmsijs verder naar het noorden
broedt en alleen in de winter in Nederland aanwezig is.
Vuurgoudhaan(tje)
In december werd een vuurgoudhaan (foto pagina 23) gezien in de
Chaamse Bossen. De vuurgoudhaan
is een vrij zeldzame vogel in onze
streek en in ruim veertig jaar vind
ik slechts 62 waarnemingen in mijn
archief.
Mijn eerste waarneming dateert van
8 april 1979 op het landgoed Valkenberg.
In 1928 broedden ze voor het eerst
in Nederland. Ze overwinteren
voornamelijk in het westelijke deel
van Frankrijk en rond de Middellandse Zee, maar ze komen hier ook
wel overwinterend voor. In april en
december/oktober vindt de doortrek
plaats.
De vuurgoudhaan lijkt erg op de
goudhaan en is nauwelijks groter.
De kenmerkende koptekening verschilt echter duidelijk, in tegenstelling tot de goudhaan heeft de vuurgoudhaan een zwarte oogstreep en
witte strepen boven en onder het
oog. De kruinstreep is bij het mannetje soms erg breed en bevat bij
het mannetje ook oranje veren. De

pestvogel

oranje veren zijn meestal bedekt
door de gele veren en dan alleen
zichtbaar als de vogel deze veren
opzet. De zang bestaat uit een serie
hoge tonen, die elkaar steeds sneller opvolgen, terwijl de toonhoogte
steeds verder toeneemt. Naar mate
je ouder wordt is het steeds moeilijker om de hoge tonen van beide
goudhaantjes te horen en ik moet
nu al heel dichtbij staan om het te
horen. Genoeg over de geneugten
van het ouder worden.
Doordat de vuurgoudhaan erg klein
is, verbruikt de vogel veel energie
om warm te blijven, dit is de reden
dat 's winters veel vuurgoudhaantjes overlijden als gevolg van kou
en voedselgebrek. In de winter
trekken de meeste vuurgoudhaantjes naar Zuid-Europa, maar er blijven ook vogels in Nederland achter.
Bij voorkeur broeden ze in wat oudere hoogopgaande, dichte sparrenbossen met een voorliefde voor
fijnspar, zilverspar en douglasspar.
Ze komen echter ook voor in gemengd loofbos, vooral op diluviale
gronden. Buiten de broedtijd worden ze ook vaak buiten naaldhout
aangetroffen, vaker solitair dan de
gewone goudhaantjes.

Foto: Jan Vermeulen
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brilduiker

Foto: Gerard Schouten / www.gsnaturephotography.blogspot.com

Pestvogel
Op 26 december werden in de Alphense Bergen vijf pestvogels waargenomen. De pestvogel is een zeer
zeldzame gast in het Mark & Leij
gebied. Sinds 1976 vind ik slechts
vijf waarnemingen in mijn digitale
bestand. De eerste waarneming dateert van 16 januari 1996, toen in
het Mastbos een pestvogel werd
gezien. In Nederland komt de vogel
zo af en toe 's winters voor. Het is
een invasiegast die soms in grote
aantallen in Nederland overwintert.
In het verleden stond de vogel als
dwaalgast bekend. De laatste vijf
jaar echter treft men hem elke winter in Nederland aan. De pestvogel
leeft in de dichte taigabossen in
Noord-Rusland en de bosrijke gebieden van Finland, Zweden en
Noorwegen, waar ze insecten en
noten eten. In de winter stappen ze
over op bessen van lijsterbes, meidoorn en mispel. Pestvogels komen
hier naar toe als de voedselvoorraden in hun normale verspreidingsgebieden op zijn. Door honger gedreven zakken ze af naar het zuiden
en kunnen dan in kleine of grote
getale in ons la nd voorkomen. Tijdens een invasie zijn ze te
zien in steden en dorpen, vaak in de
omgeving van bessendragende

struiken.
Pestvogels zijn verre van schuw.
Dit laatste komt omdat ze in hun
geboortestreken zelden een mens
zien en dus ook geen enkele angst
voor ons ontwikkeld hebben. Pestvogels zijn fraaie vogels om te zien.
Zo groot als een spreeuw, rossig
gekleurd en met een staartpunt die
wel in okergele olieverf gedoopt
lijkt te zijn. Bovendien hebben
pestvogels een kuif waarmee ze
stemmingen aan kunnen geven.
De naam "pestvogel" dateert uit de
middeleeuwen, toen men dacht dat
deze vogels de pest meenamen en
de ziekte verspreidden.
Brilduiker
In oktober en januari werden brilduikers gezien op het Ossengoor en
de Castelreesche Heide. De brilduiker is geen algemene verschijning
in onze streek en in totaal vind ik
63 waarnemingen in mijn dossier.
De eerste waarneming dateert van 7
april 1980 op een plas in Landgoed
“De Utrecht”, hoewel dit niet binnen het Mark & Leij gebied ligt. Op
13 februari 1981 echter ontdekten
we een brilduiker op een vijver op
landgoed Valkenberg.
De brilduiker dankt zijn naam aan
de witte vlekken onder zijn ogen,

maar alleen mannetjes hebben zo'n
bril. Het vrouwtje is minder opvallend getekend, maar is toch duidelijk te herkennen aan de bruine kop.
Bij beide geslachten valt de gele
iris op. In de vlucht is de brilduiker
te herkennen aan de snelle vleugelslag, waarbij een fluitend geluid te
horen is, dat veroorzaakt wordt
door de slagpennen van de vleugels. In de winter kun je brilduikers
vooral voor de Nederlandse kust
zien. Ze zoeken hun voedsel op de
bodem. Brilduikers broeden vaak in
holle bomen. Als de jonge eendjes
uit het ei zijn gekomen, laten ze
zich uit de boom vallen om hun
moeder naar het water te volgen.
In Nederland is de brilduiker een
uiterst schaarse broedvogel. Tussen
Zwolle en Deventer worden langs
de IJssel zo nu en dan broedende
brilduikers aangetroffen in de holtes van knotbomen.
De brilduiker komt voor in een brede zone op het noordelijk halfrond
zowel in Noord-Amerika, als Europa en Azië. Hij broedt aan heldere
meren of traag stromende rivieren
in uitgestrekte bossen. Hij nestelt
daar in holle bomen, vaak het nest
van een zwarte specht. In Scandinavië worden vaak nestkasten voor
deze eend opgehangen aan de rand
van meren. Heel anders is de situatie buiten de broedtijd. De brilduiker kan dus het hele jaar door in
Nederland waargenomen worden,
maar het accent ligt op de wintermaanden, vooral de maanden december tot maart. Grote aantallen
(duizenden) bevinden zich in het
deltagebied, maar ook op het IJsselmeer en in de grote rivieren, maar
ook op kleinere wateren. Dus zowel
in zoet als in zout water.

UIT DE MAILBOX

Frank Degenaar op 6 december
Ik zag gisteren bij een temperatuur
van maximum 30 C een vleermuis
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maar liefst zes juveniele exemplaren telde.
Ad Jansen op 20 en 21 december:
Hallo Jan, als je in Chaam de ganzen niet kunt vinden: dat klopt; ze
zitten hier in mijn achtertuin en verder ook richting het Merkske. Gisteravond bij de laatste zonnestralen,
was de massaliteit van de ganzen
duidelijk waar te nemen. Een
avondvlucht richting Bleeke Heide?
Of is het hier beter toeven?

appelvink

vliegen! Verder in Chaam, in den
Brabander, een roepende bosuil.
Marianne Dumont op 17 december:
Een lang gekoesterde wens is in
vervulling gegaan. Voor het eerst
van mijn leven een appelvink gezien, en dat ook nog in onze achtertuin. Hij deed zich tegoed aan het
strooivoer.

Foto: Marianne Dumont

tallen en samenstelling variëren,
maar groepen van vier tot elf wilde
zwanen en twee tot acht kleine zwanen worden gemeld. Best bijzonder,
vooral die grote aantallen wilde
zwanen. Die worden andere jaren in
dit gebied zelden of nooit waargenomen. Vermeldenswaard ook dat
één groep van negen wilde zwanen

Huub Don op 26 december:
Vanmiddag langs de Oude Bredase
baan (ruim voor de Bleeke Hei)
een groep van twaalf patrijzen de
weg overvliegend. Vanaf de P-plek
nog e e n groe p va n 20-22
ex. vlak achter een boerderij bij het
Houtgoor (op kuilvoer ?), twee
mannetjes druk roepend. Nog even
teruggereden voor de zekerheid,
maar het waren twee verschillende
groepjes. Toch een leuk aantal,
nietwaar?
Joost van den Ouweland op 27
december:
Ik zie ook ineens overal grote zilverreigers, zaterdagmiddag een ex.

Jan Vermeulen op 18 december:
Thuis grote bonte specht, twee kepen, twaalf vinken, 34 groenlingen,
vele kool- en pimpelmezen, een
sperwer die alles weer tijdelijk verjaagde. Gisteren een putter (foto pag.
22) in de besneeuwde straat op een
rioolputdeksel!
Joost van den Ouweland op 18
december:
Een zwarte mees in de tuin! Kan
me niet herinneren dat ooit eerder
gezien te hebben.
Erik Rijnen op 19 december:
De afgelopen weken worden rond
C a s te l re e s c he He i/ Kr o mme
Hoek regelmatig groepen foeragerende zwanen waargenomen. Aan-

zwarte mees

Foto: Joost van den Ouweland
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Aan de andere zijde van de Oude
Bredasebaan zeven wilde zwanen
en achttien kleine zwanen!!
Langs de Rode Beek bij camping
de Flaasbloem nog een grote zilverreiger (al een week).
Dat vind ik een goed begin van het
nieuwe jaar.
N.B. Voor de Exotenlijst: Op 12
dec zag ik op de Bleeke Heide een
coscoroba. Bijgevoegde foto is genomen in Buenos Aires. Ik had deze vogel nog nooit in Nederland
gezien

coscoroba

bij de waterzuivering in Chaam,
twee ex. in de Chaamse bossen in
de buurt van het Ossegoor en vanmorgen, op weg naar mijn werk,
vlogen er twee op uit het beekje bij
Wolfslaer.
Ad Verhoeven op 28 december:
Vanmiddag in het Egelsbroek: een
stuk of tien geelgorzen en vier mannetjes goudvinken. Bij het gewone
klein spul van groenvinken en gewone vinken.
Ghislaine Mermans op 29 december:
Net genoten van een hongerige
sperwer die de aanval had ingezet
op een clubje mussen. Deze zaten
zich te goed te doen aan het wintervoer wat ik dagelijks strooi voor
hen, toen ze plots in de haag achter
deze voerplaats vlogen. De sperwer
liet zich niet uit het veld slaan en
vloog agressief de haag in. De mussen maakten dat ze weg kwamen op
een na, die was het musje. Demonstratief ging hij het slachtoffer zitten plukken voor mijn keukenraam
en vloog ermee weg om hem verder
op zijn gemak ergens op te puzzelen. Ook heb ik vorige week drie
keer visite gehad van een grijze

Foto: Henk Laarhoven

kwikstaart. Deze scharrelde zijn
kostje bij elkaar tussen al het anderen gevogelte.
Henk Laarhoven op 2 januari:
Vanmorgen op de Bleeke Heide een
kleine rietgans tussen de duizenden
kolganzen en honderden toendrarietganzen. Verder daar o.a. elf paar
Pijlstaarten, vijftien paar slobeenden en een slechtvalk.

kleine zwanen

Stijn Leestmans op 2 januari:
Vandaag een toer gedaan door de
regio met in totaal 6400 ganzen.
Kromme hoek (Merkske): toendrarietgans 1000, kolgans 50, brandgans twee en kleine zwaan acht
(vijf ad + drie juv)
Bleeke Heide in twee groepen: kolgans 3400, toendrarietgans 350,
brandgans vier en overvliegend nog
is elf kleine zwanen (acht ad + drie
juv). Hier zat ook de partieel albino
kolgans, die eerder in regio De
Hees zat.
Ad Jansen op 3 januari:
Gisteren op de Oude Strumptsebaan
vier kleine zwanen (met juvenie-

Foto: Ad Jansen
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le) tussen de vele 100den kol- en
rietganzen.
Erik Rijnen op 5 januari:
Op heideveldje domein Elsakker zat
vandaag een klapekster. Hij loerde
zo te zien op een groep vinken en
groenlingen bij maïsakker. Op Strijbeekse Hei bij Rond- en Langven
geen exemplaar gezien. Misschien
even de grens over? Bij Langven
wel een witkopstaartmees gezien.
Verder o.a. matkop, goudhaan,
groene specht, zwarte specht en
goudvink. Op wei Gindergoor zat
een groep van veertien kleine zwanen met zes jonge vogels.
Hans Oomen op 7 januari:
Drie ransuilen op ’t Zand.
Erik Rijnen op 9 januari:
Op Castelreesche Hei zat vanochtend op Middenven de groep kleine
zwanen die ik afgelopen week op
Ginderdoor zag, veertien stuks met
zes onvolwassen. Leuk om te
zien hoe die groepen zich door de
regio verplaatsen.
Ad Jansen op 10 januari:
Gisterenmiddag een vrouwtje blauwe kiekendief nabij het Langven:
de weilanden aan de andere zijde
van de Heistraat.
Ghislaine Mermans op 16 januari:
Vrijdagavond 14 januari, rond 8
uur, terwijl jullie je hersenen aan
het pijnigen waren tijdens de
nieuwjaarsquiz, zat er een groene
kikker verdwaast rond te kijken
achter op mijn terras. Was, vermoed
ik, door de hoge temperatuur die
avond ( twaalf graden) uit zijn
slaapplaats gekropen om de nieuwe
lente te verwelkomen. Zeer verbaast
over het feit dat hij geen soortgenoten hoorde is hij er maar naar op
zoek gegaan en zo op het terras terecht gekomen. Er waren nogal wat
kleine kinderen die op het verjaardagsfeestje van mijn dochter waren
en behoorlijk wat geluid produceer-
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den. De kikker heeft dit misschien
ervaren als een sein naar....... Ik heb
hem opgepakt om vertrapping te
voorkomen en hem achter in de tuin
in een donker koud hoekje met wat
afgevallen blad geplaatst. Ik hoop
dat hij zo de komende maand overleeft om als het echt lente wordt
weer op zoek te gaan naar een geschikte partner
Frank Degenaar op 17 januari:
Deze morgen hoorde ik op meerdere plaatsen in Breda zingende merels. Kortom: ’t is lente. Winterkleren de kast in, T-shirt en korte
broek te voorschijn. En goed insmeren want je kunt lelijk verbranden in de zon!
Stijn Leestmans op 18 januari:
Bij mij thuis zondag het eerste
koolwitje al rondvliegend!!
Jan Vermeulen op 29 januari:
Vandaag op de Bleeke Heide waren
de rollen wat ganzen betreft omgekeerd d.w.z. veel meer rietganzen
dan kollen. ca.1500 toendrarietganzen, 500 kolganzen, twee slechtvalken in de eikenboom, zes kleine
zwanen, drie buizerds, 300 wulpen,
negen soorten eenden op de plas.
De Maaien: ma. blauwe kiekendief,
vijfe ntwintig sijze n. Gistere n
‘t Zand: twee ransuilen op de bekende plek, zwarte specht, kleine
bonte specht, groene specht, enkele
grote bonte spechten, enkele sijzen.
Ad Jansen op 31 januari:
Rond het middaguur vloog een
vrouwtje blauwe kiek voor het huis
ter hoogte van het riviertje de Bremer.

oog verloren; niet getreurd: een opstijgende ballon van Ad Ballon
rondvaarten zorgt voor paniek van
de 100den ganzen en de vele andere
rustende weidevogels.
Spectaculair gezicht voor de passagiers vanuit de ballon: goeie reclame voor Ad Ballon..........
Jan Vermeulen op 25 februari:
Vanmorgen in het modderige Broek
een wandeling gemaakt. Gezien o.a.
grote zilverreiger, blauwe reiger,
rietgors, twee goudvinken, twee
buizerds, zingende grote lijster, zingende zanglijster etc.
Frank Degenaar op 27 februari:
Vandaag in de staatsbossen meerdere zingende boomleeuweriken, roepende havik en de eerste zingende
goudhaantjes.

Jan Vermeulen

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 2 maart 2011
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
Jeroen Stoutjesdijk op 15 februari:
Zondag 13-2-11 tegen de avond een
blauwe kiekendief (man) in lage
glijvlucht boven één van de heideveldjes in ’t Zand.
Ad Jansen op 20 februari:
Hallo Jan, ben je de ganzen uit het

Tel.: 0161 491327
SMS: 06 5160 4190
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OnzeOnze
gidsgids
voortijdens
de excursie
op 11 juni a.s., Jacques, houdt ook een boeiende blog bij
de excursie op 11 juni a.s., Jacques van der Neut, houdt ook een
over deboeiende
natuur en
ontwikkelingen
in de
Biesbosch. Kijkineens
op zijn website
blogdebij
over de natuur en
de ontwikkelingen
de Biesbosch.
Kijk eens op zijn website
http://www.boswachtervanderneut.nl/
http://www.boswachtervanderneut.nl/

Daarnaast
is hij
een
gedrevennatuurfotograaf.
natuurfotograaf. Als
Als boswachter
natuurDaarnaast
is hij
een
gedreven
boswachterverblijft
verblijfthijhij
natuurlijk veel in het veld, en dat heeft al vele fraaie foto´s opgeleverd. Een bezoek aan
lijk veel in het veld, en dat heeft al vele fraaie foto´s opgeleverd. Een bezoek aan
zijn fotosite is zeker de moeite waard:
zijn fotosite is zeker de moeite waard:

http://www.fotoneut.nl/

http://www.fotoneut.nl/

Op zondag 17 april zal een vogelexcursie
worden georganiseerd naar Zeeland.
Bekende plekken die bezocht worden, zijn
de Inlagen bij Zierikzee, de Brouwersdam, de Slikken van Flakkee en de
Scheelhoek. Naar verwachting zullen vele
steltlopers kunnen worden gezien en tal
van andere soorten.
Vertrek om 8.00 uur op het plein bij Bellevue. Belangstellenden dienen contact op
te nemen met Jan Vermeulen, e-mail
jem.vermeulen@wxs.nl. U dient ook op te
geven of u met eigen vervoer rijdt.
Deze excursie zal alleen worden georganiseerd bij voldoende deelname.
Jan Vermeulen
Foto: Steltloper op de Slikken van Flakkee
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Zorgen voor de toekomst?

S

taatsbosbeheer voorziet dat ze
door de voorgenomen bezuinigingen haar werk niet meer verantwoord kan blijven doen. Hierdoor kan onder andere de toegankelijkheid en veiligheid van de natuurgebieden niet langer gegarandeerd worden. Ook gaat in de hele
regio de natuur- en landschapskwaliteit achteruit.
Met de voorgenomen bezuiniging
van 40 procent of meer op het budget van Staatsbosbeheer kan niet
meer worden voldaan aan de brede
taakstelling die de organisatie heeft
gekregen voor mens, natuur en
landschap. Dat zal voor ieder duidelijk zijn. Dat gaan we buiten in de
natuur merken. Onderhoud aan
wandelpaden, excursies, banken,
informatieborden en speelbossen
komen in het geding. Maar ook de
zorg voor overhangende takken,
woekerende begroeiing en surveillancetaken in natuurgebieden worden minder door de buitenproportionele korting. Daarnaast komt de
kwaliteit van natuur en landschap
sterk onder druk te staan. Landschappen en natuurgebieden kunnen
niet meer in de huidige vorm onderhouden worden. Deze landschappen
en natuurgebieden vormen de identiteit van een gebied en bepalen de
woon- en leefomgeving van ieder
van ons. Hierna enkele voorbeelden.
Toegankelijkheid en veiligheid
provinciebreed
De toegankelijkheid van onze
terreinen neemt af omdat het
dagelijkse werk zoals maaien en
repareren van fiets- en wandelpaden, het onderhouden van banken, routepalen en andere recreatiemeubilair niet meer adequaat
kan gebeuren;
Staatsbosbeheer heeft straks
geen geld meer om al het dode

‘t Ossengoor

hout en de overhangende takken
van bomen op te ruimen. Het
gevolg is dat we niet meer kunnen garanderen dat er geen dood
hout boven fiets- en wandelpaden hangt. Staatsbosbeheer is
straks gedwongen borden te
plaatsen waarin ze aangeven niet
meer garant te staan voor de veiligheid van bezoekers. Na stormen blijven gebieden langdurig
afgesloten vanwege het gevaar
van hangende takken/bomen die
niet opgeruimd kunnen worden;
Boswachters van Staatsbosbeheer treden op tegen stropen,
tegen motorcrossen en tegen illegale drugshandel. Door de bezuinigingen kan Staatsbosbeheer
minder aanwezig zijn in haar
terreinen, en daardoor minder
optreden tegen deze vormen van
overlast. Het risico op onveilige
situaties neemt daardoor toe.
West-Brabant
De genoemde toegankelijkheid
en veiligheid raakt heel veel
mensen. De bossen in WestBrabant trekken namelijk op
jaarbasis bijna vier miljoen na-

Bron: Waterschap Brabantse Delta

tuurbezoekers. Dat zijn meer
bezoekers dan bijvoorbeeld de
Efteling jaarlijks krijgt;
Staatsbosbeheer heeft speelbossen in het Mastbos, in Klundert
en in Chaam. Alleen al het
speelbos in het Mastbos ontvangt jaarlijks tienduizenden
kinderen. Iedere dag weer genieten vele schoolklassen van de
mogelijkheid om ongedwongen
buiten te kunnen spelen. Het
onderhoud van speelbossen en
tal van andere jeugdvoorzieningen kost echter geld en dus is de
kans groot dat speelbossen hoog
op de nominatie voor sluiting
komen te staan;
De afgelopen jaren is veel geld
geïnvesteerd in de Vierde Bergboezem. Een eendrachtige samenwerking tussen waterschap,
gemeente, provincie en Staatsbosbeheer zorgt voor droge voeten in Breda, het herstel van een
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karakteristiek landschap rond de
Mark en veel recreatiemogelijkheden. Met de huidige bezuinigingen is het onzeker of dit project gerealiseerd kan worden.
Wat wel zeker is, is dat het beheer niet adequaat uitgevoerd

...Een nieuwe parel in de
omgeving van Breda verliest daarmee haar glans...
kan worden. Een nieuwe parel in
de omgeving van Breda verliest
daarmee haar glans.
In het Merkske zijn de afgelopen
jaren gronden geruild tussen
boeren en Staatsbosbeheer. Het
doel was dat boer én natuur
daarvan zouden profiteren. Echter als de bezuinigingen doorgaan zal Staatsbosbeheer de
nieuwe gronden niet kunnen inrichten. Dat is niet alleen slecht
voor de natuur in dit bijzondere
beekdal. De beoogde recreatieve
voorzieningen blijven ook uit.
De net in dit gebied uitgezette
boomkikker komt onder druk te
staan.
Marcel Douma
Boswachter Staatsbosbeheer
Beheerseenheid Langstraat/Chaam

De Nieuwsbrieven
in 2011
► Nieuwsbrief Nr 58◄
verschijnt omstreeks 24 juni
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 3 juni
Nieuwsbrief Nr 59
verschijnt omstreeks 23 september
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 2 september
Nieuwsbrief Nr 60
verschijnt omstreeks 16 december
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 25 november
genoemde data onder voorbehoud

Webcams in de natuur
Volg de vos!

S

taatsbosbeheer heeft vier camera’s geplaatst in en rond
een vossenburcht in de Oostvaardersplassen. Zo kan
iedereen dit voorjaar het leven van een vossenpaar volgen.
Of ze hier ook jongen krijgen blijft spannend.

http://www.volgdevos.nl/

W

Beleef de lente!

elkom bij de webcams van Vogelbescherming. Hier
ziet u zèlf hoe vogels leven: van het eerste ei tot de
laatste vogel die het nest uitvliegt. Vier maanden lang, van
1 maart tot 1 juli, live, zeven dagen per week en 24 uur per
dag. Volg de ooievaar, oehoe, boomklever, boerenzwaluw,
slechtvalk, steenuil, ijsvogel en purperreiger. Kijk mee hoe
ze hun nest bouwen, paren, hun jongen voeren en leren
vliegen! Praat mee op het forum, bekijk de clips met hoogtepunten, lees de expertblogs!

http://www.beleefdelente.nl/
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Natuurmonumenten informeert

I

n dit artikel willen wij u informeren over de activiteiten van
Natuurmonumenten in het werkgebied van Mark & Leij. We besteden aandacht aan de Hollandse
bossen, de boomfeestdag 2010, de
inrichting van de Balleman en de
werkochtend van Mark & Leij.
Hollandse Bossen
Eind 2009 heeft Natuurmonumenten de Hollandse Bossen nabij
Baarle-Nassau aangekocht. Een van
de voorgaande eigenaren woonde in
België en had ook eigendommen in
Holland, vandaar voor dit gebied de
naam Hollandse Bossen.
Een waardevol gebied voor bijvoorbeeld reptielen, vogels en mossen.
Er zijn mogelijkheden om het gebied verder te versterken door gerichte aankopen en door het uitvoeren van werkzaamheden. Deze
werkzaamheden vinden bijvoorbeeld plaats in het natuurbestek van
de landinrichting Baarle-Nassau.
Maar ook wensen voor het herstellen van een oud ven, het verbeteren
en verbinden van de kleine heideterreintjes, het terugbrengen van de
loop van een beekje en het herplan-

dunning in de Hollandse bossen

ten van oude bomenrijen zijn
slechts enkele van de volgende
ideeën. Deze worden in de komende periode nader uitgewerkt.
Tot op heden is het landgoed afgesloten. Natuurmonumenten wil het
gebied nu voorzichtig ontsluiten
voor publiek. Voorzichtig, om de
aanwezige natuurwaarden te beschermen. Een afzonderlijke wandelroute heeft door de afgelegen
ligging niet de voorkeur. Natuurmonumenten heeft er voor gekozen
om gebruik te maken van het wandelknooppuntensysteem. Met het
verzetten van twee routepalen ontstaan zo ommetjes vanuit Ulicoten
en Baarle-Nassau. Of een grote route door beide ommetjes te combineren. De markering wordt op dit moment gezet en de informatiepanelen
zijn bijna klaar. Deze informatie is
natuurlijk ook op onze website te
vinde n: www.natuurmonume nten. nl/natuur gebieden/
hollandsebossen. Het voorzichtig
openstellen wordt in de komende
jaren nauwkeurig gevolgd. Afhankelijk van de effecten wordt mogelijk een verdere openstelling be-

dacht. Zo kunnen bezoekers genieten van de afwisseling van dit natuurgebied, maar houden we de vinger aan de pols om verstoring tegen
te gaan.
Nog voor het broedseizoen (half
maart) is een lichte dunning uitgevoerd in enkele bospercelen. Zo
worden gewenste boom- en struiksoorten bevoordeeld en ontstaat er
meer menging en variatie. Een lage
slenk in het gebied is sterk gedund
om zo een geleidelijke overgang
naar het aanliggende heideterrein te
ontwikkelen. Niet al het hout gaat
naar de houtverwerking: hopen met
tak- en stamhout blijven achter om
soorten die gebonden zijn aan dood
hout een plekje te geven.
Ook in de komende jaren worden
kleinschalige werkzaamheden uitgevoerd om nog meer natuurwaarden te ontwikkelen.
Boomfeestdag 2011
De 55-ste Boomfeestdag wordt in
Alphen-Chaam gevierd op 16
maart. Het toepasselijk thema is:
“Bomen smaken naar meer”. Het
thema is ingegeven om nadrukkelijk aandacht te vragen voor de
waarde en het belang van bomen in
ons stedelijk gebied, in de
wijken. Bomen langs
straten, op pleinen en
speelplekken maken
een buurt leefbaar.
Bomen zorgen voor
schone lucht, voor
het welzijn en de
gezondheid
van
mensen en dieren.
Uit
onde r zoe k
blijkt tevens dat bomen ook economisch van belang zijn, want mensen wonen graag in sfeervolle,
groene wijken met bomen, waardoor woningen hier over het algemeen sneller verkocht worden.
‘Smaken naar meer’ verwijst ook
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Galder van dit nieuwe gebied genieten. Een foto-impressie en binnenkort informatie over het ommetje zijn te vinden op:
www.natuurmomenten.nl .

schoolkinderen uit Chaam steken een helpend handje uit in een reservaatje aan de
Kerkdreef tijdens de boomplantdag 2010

naar de vruchten van bomen, Denk
in dit kader aan hazelnoten, beukennootjes, kersen, appels. Ze zijn niet
alleen lekker maar zorgen er ook
voor dat insecten en vogels op de
boom af komen; ze dragen bij aan
biodiversiteit.
De kinderen van de scholen in
Chaam hebben dze dag boswachters
van Natuurmonumenten geholpen
met het planten van struiken en bomen in het kleine reservaatje aan de
Kerkdreef. Na het vergroten van het
reservaatje is het nu tijd om met de
struiken een struweelstrook in te
richten en enkele bomen en knotwilgen te planten. Belangrijk voor
vogels, kleine zoogdieren en insecten. Solitaire bomen die passen op
deze vochtige graslanden langs de
beek (zwarte els, eik en knotwilg)
geven het reservaatje straks een
complete uitstraling.
Leuk om na het planten nog eens te
gaan kijken met de school, familie
en vrienden.
Al dat planten maakt het beekdallandschap compleet en uw woonomgeving groener en natuurrijker.
Een mooie traditie waar Natuurmonumenten graag haar medewerking
aan verleent. Kijk voor meer informatie over dit evenement op
www.boomfeestdag.nl .

Inrichting Balleman
De kavelruil Balleman is gereed en
de laatste hand wordt momenteel
gelegd aan de terreinwerkzaamheden. Natuurmonumenten werkt samen met Dienst Landelijk Gebied,
Waterschap Brabantse Delta en Gemeente Alphen-Chaam aan de natuurstroken langs de Kerzelsche
Beek. Natuurvriendelijke oevers,
poelen, bomenrijen en struweelstroken brengen iets terug van het oorspronkelijke beekdallandschap. Bovendien kunnen omwonenden en
bezoekers met het ommetje vanuit

Werkochtend Mark en Leij
Ieder jaar steken de vrijwilligers
van Mark en Leij concreet de handen uit de mouwen. Ook dit jaar is
er op de koude ochtend van 29 januari hard gewerkt aan de Hogeweg. Boswachter Kees Akkermans
was al vroeg bezig met voorbereidingen. Over een redelijke Hogeweg (de Heistraat is slecht en dus
lekker rustig) druppelen de harde
werkers ´binnen´. Het bekende heideterreintje links wordt steeds groter en opener. Bovendien sluit het
nu mooi aan op de open verbinding
tussen de vennen en de graslanden
langs de Heistraat. Ook een tweede
ven verder naar achteren is meer in
het zonnetje gezet. Met mooi winterweer een waardevolle ochtend,
voor de spieren en de natuur!

Tekst en foto’s:
Frans van Zijderveld
Vereniging Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl
Telefoon 0165-523580

het bekende heideterreintje wordt steeds groter en opener.
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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.
Vos schiet jager
Een jager in Wit-Rusland heeft een
schotwond aan zijn been opgelopen
door toedoen van een vos. Dat hebben Wit-Russiche media in januari
gemeld. De jager had het dier eerder verwond in de omgeving van de
stad Grodno, nabij de grens met
Polen. Hij probeerde de vos af te
maken met de kolf van zijn geweer.
De viervoeter spartelde echter hevig
tegen en trapte met een van zijn
pootjes tegen de trekker van het
geweer. Dat ging af en de kogel
belandde in het been van de man,
die na het incident moest worden
opgenomen in een ziekenhuis. De
vos wist te ontsnappen.
Bron: ANP

vos

Foto: www.biopix.nl

Nederland nog steeds minder milieubewust dan de rest van Europa
Nederland was in 2010 iets meer
bereid zich in te spannen voor een
beter milieu, maar loopt qua milieubewustzijn nog ver achter bij de
rest van Europa. Dit blijkt uit de
resultaten van een jaarlijks onderzoek van pr/communicatieadviesbureau Porter Novelli, onder circa
10.000 consumenten van 18 jaar en
ouder, in zeven Europese landen.

Slechts 36% van de Nederlanders
kiest op dit moment bewust voor
milieuvriendelijke producten. Hoewel dat een stijging is van 7% ten
opzichte van 2007, ligt het percentage milieubewuste consumenten in
Nederland nog ver onder het Europese gemiddelde van 53%.
De conclusie dat Nederland wat
milieubewustzijn betreft slechts
mondjesmaat is ingelopen op de
rest van Europa, kan dan ook worden getrokken.
Ook is maar slechts een klein percentage van de Nederlanders bereid
voor duurzame producten dieper in
de buidel te tasten. Op de vraag of
men bereid is 20% extra te betalen
voor duurzame of milieuvriendelijke producten, antwoordde 14% van
de Nederlanders in 2010 positief. In
2007 was dat nog 10%. Gemiddeld
in Europa zijn deze percentages
echter 21%, resp. 23%.
Bron: Porter Novelli News

Nieuwe uitsterfgolf vlinders op
komst
''De plannen voor extreme bezuinigingen op de natuur zullen leiden
tot het verdwijnen van vlindersoorten'', waarschuwde Theo Verstrael,
directeur van De Vlinderstichting,
in zijn nieuwjaarstoespraak. Vanaf
1940 zijn al zeventien soorten dagvlinders uitgestorven in Nederland.

bont zandoogje

Foto: Wim Dumont

Van de overgebleven 54 soorten
worden er 30 bedreigd. ''Mede door
het goede natuurbeheer door organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de twaalf
Landschappen is de laatste twintig
jaar maar één soort verdwenen. Als
de voorgestelde kortingen op het
natuurbeheer doorgaan zullen we
echter de komende jaren zeker meer
vlinders verliezen”, aldus Verstrael.
Bron: ANP

Huishoudens ook zonder subsidie
beter af met zonnepanelen
Ondanks het wegvallen van de subsidies aan huishoudens voor zonnepanelen wekken steeds meer mensen zelf energie op via zonnepanelen op hun dak. Ook zonder tegemoetkoming van de overheid is dit
rendabel. Veel huishoudens willen
energieneutraal worden door zelf
energie op te wekken. Goede installatie van zonnepanelen is hiervoor
een basisvoorwaarde. Met een paar
panelen op een dak voorziet een
huishouden direct voor een deel in
de eigen elektriciteitsbehoefte en
verlaagt daardoor de energienota.
De gebruiker wordt minder afhankelijk van stroomtarieven en draagt
bij aan een schoner milieu. Met de
prijsdaling voor zonnepanelen van
de afgelopen twee jaar is zelf energie opwekken ook rendabel zonder
subsidie. Zonnepanelen gaan namelijk minimaal 25 jaar mee en zijn
met de huidige energieprijzen na
ongeveer 20 jaar terugverdiend.
Bron: Greenchoice

Honderdduizenden amfibieën
overgezet
In het voorjaar van 2010 zijn er bijna 300.000 amfibieën overgezet.
Dat is een stoet van twintig kilome-
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ter padden, kikkers en salamanders.
Honderden vrijwilligers kwamen in
actie om de beestjes veilig de weg
over te helpen. Vooral in maart en
april hadden de paddenwerkgroepen het erg druk.
Elk voorjaar barst de massale paddentrek los. Duizenden padden,
kikkers en salamanders ontwaken
uit hun winterslaap en trekken, gedreven door voortplantingsdrang,
naar het water.
Een tocht waarbij ze soms een paar
kilometer moeten afleggen. Honderdduizenden overleven die tocht
niet.
De grootste trek was in het weekeinde van 18, 19 en 20 maart . De
temperatuur schoot toen plotseling
omhoog, bovendien ging het regenen. Dat waren voor amfibieën de
ideale omstandigheden om massaal
op pad te gaan.
De pad is het meest overgezet, gevolgd door de bruine kikker en de
kleine watersalamander.
Naast de algemene soorten zetten
de vrijwilligers steeds meer zeldzame soorten over.
Het gaat dan om rugstreeppadden,
heikikkers, kamsalamanders, alpenwatersalamanders en boomkikkers.
Bron: Nu.nl/wetenschap

Roofvogel steeds vaker gehouden
als huisdier
Roofvogels en uilen worden steeds
vaker als huisdier gehouden. Dat
meldt Vogelbescherming Nederland zondag op basis van eigen onderzoek.
Vooral de kerkuil, steenuil, oehoe
en slechtvalk zijn populair. Voor de
vogels worden enkele tientjes
(kerkuil) tot duizenden euro's
(arenden) betaald.
De Vogelbescherming is tegen het
houden van roofvogels en uilen als
huisdier en wil dat ze op een lijst
worden geplaatst met dieren die
worden afgeraden als huisdier. Nu
kan iedereen gewoon een roofvogel
kopen mits die in gevangenschap is

slechtvalk

Foto: www.biopix.nl

geboren.
Volgens de Vogelbescherming ontsnappen de vogels vaak, waardoor
de natuurlijke populaties bedreigd
worden. Zo werden dit jaar al zeventien ontsnapte oehoes gevonden
in Nederland.
Vooral uilen zijn populair. Sinds de
Harry Potter-boeken en –films is de
vraag naar uilen fors gestegen. De
dieren zijn echter niet geschikt als
huisdier.
Bron: Nieuwsbrief “Vroege vogels”

Finnen worden dol van gretige
beren en wolven
Het gaat goed met wolven, beren en
lynxen in de uitgestrekte wouden
van Finland. Een beetje te goed,
vinden de boeren in de bossen. De
bewoners moeten toezien hoe wolven en beren steeds vaker paarden,
honden en andere boerderijdieren
aanvallen en allerlei schade aanrichten. Afschieten van de wilde
dieren mag niet wegens de Europese Habitatrichtlijn. Om de groeiende kritiek en bezorgdheid van de
bewoners weg te nemen, vergoedt
de Finse overheid de schade door
de wilde dieren. Dit jaar gaat het
om drie à vier miljoen euro, een
bedrag dat elk jaar toeneemt. Probleem is dat EU-regels zulke vergoedingen eigenlijk niet toestaan.
De Europese Commissie zou de
betaling kunnen verbieden als illegale staatssteun aan boeren. De Finse minister Sirkka-Liisa Anttila
(Landbouw) trok daarom aan de bel
bij een EU-beraad en vroeg om een

EU-regeling.
EU-commissaris Mariann Fischer
Boel (Landbouw) wimpelde het
verzoek af. Ze stelde dat de Finse
autoriteiten de vergoeding van geval tot geval moeten bekijken en zei
dat boeren hun best moeten doen
om aanvallen te voorkomen.
De wolvenpopulatie in het NoordEuropese land was in vijf jaar verdubbeld tot tweehonderd stuks in
2006. Eind 2004 waren er duizend
lynxen en ruim achthonderd beren.
Bron: ANP

bruine beer

Foto: www.biopix.nl

Composteren is leuk
Zelf composteren is zeer milieubewust maar u heeft geen zin in vieze
handen, beluchten, omscheppen en
dan nog een lange tijd moeten
wachten voordat het bruikbaar is.
Dit kan ook anders! Uw keuken en
tuinafval reduceren en recyclen tot
gezonde compost en daarbij tevens
uw eigen hoeveelheid afval terugbrengen met 50%. Geen stinkende
groene bak meer, niet meer reinigen, geen vliegen of ander ongedierte.
De Joracomposter maakt dat composteren leuk wordt! Bijna al uw
organisch afval (ook gekookt voedsel) wordt eenvoudig, makkelijk en
moeiteloos omgezet in compost. En
dat in 10-12 weken! Alleen afval
toevoegen en de composter ronddraaien.
Bron: Eco-Cycle
Voor u samengesteld door
Johan Schaerlaeckens
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