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Waterafhankelijke natuur
verbeterd door waterschap
Brabantse Delta

I

n het buitengebied van Baarle-Nassau en Chaam verbeterde waterschap Brabantse Delta de afgelopen jaren op veel plaatsen de omstandigheden voor de waterafhankelijke natuur en de landbouw. Het watersysteem met zijn vele beken, sloten, vennen en poelen werd zo ingericht, dat
het natte en droge periodes beter aan kan. De werkzaamheden maakten
deel uit van de landinrichting Baarle-Nassau, die tijdens de ontdekdag ‘Het
Nieuwe Buiten van de Baronie' op zondag 22 mei feestelijk werd afgesloten.
Zes projecten in één keer opgeleverd
Het project landinrichting Baarle-Nassau is een indrukwekkend project waar
meer dan 630.000 m3 grond is verzet om beken, poelen, sloten en vennen aan
te leggen of te verleggen. Dijkgraaf Joseph Vos heeft met een symbolische
handeling het werk in gebruik genomen. Bij de gestuurde waterberging in de
Strijbeekse beek (ter hoogte van de Oude Bredasebaan) werd daarvoor gedu(Vervolg op pagina 3)
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rende enkele dagen ‘water gespaard'. Door het optrekken van een
schot kreeg dat water weer de ruimte en stroomde vervolgens naar het
verbeterde deel van de Strijbeekse
beek.
Cadeau aan de streek
Tijdens de officiële opening bood
de dijkgraaf namens het waterschap
een cadeau aan de streek aan in de
vorm van een nieuwe applicatie
op de website van het waterschap.
Via de webpagina Landinrichting
Baarle-Nassau in beeld nodigt het
waterschap u uit om de transformatie van het landschap te bekijken en
de aanvullende informatie daarover
te lezen. Tijdens het voorbereiden
en uitvoeren van de werkzaamheden van het waterschap, zijn talrijke
foto’s gemaakt vanaf de grond en
vanuit de lucht. Ze laten zien hoe de
nieuw ingerichte gebieden eruit
zagen voor het uitvoeren van de
maatregelen en hoe zij zich na het
inrichten ontwikkelden.
Bekijk het unieke beeldmateriaal
De overzichtskaart op de webpagina toont vier deelgebieden: Chaamse beken, Ulicoten Noord, de Bremer en het Merkske. De deelgebieden Chaamse beken en Ulicoten
Noord vallen binnen het werkgebied van de natuurvereniging Mark
en Leij. Per deelgebied kunt u direct doorklikken naar de water- en
natuurlocaties, die het waterschap
onder handen nam. Per locatie ziet
u niet alleen vele foto's, maar ook
een inrichtingskaart. Deze kaart is
de visuele weergave van de wateren natuurdoelen, die het waterschap
op de betreffende locaties vrijwel
allemaal heeft gerealiseerd. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de
pagina(s) te delen via diverse social
media.

Beoordelen visstand

O

p 10 mei 2011 was er bij waterschap Brabantse Delta een
bijeenkomst van visexperts van
waterschappen en Rijkswaterstaat
over beoordeelmethoden voor de
visstand in beken.

Maatlatten
Op 10 mei 2011 organiseerde Marco Beers op het kantoor van waterschap Brabantse Delta een bijeenkomst van visexperts van verschillende waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij bespraken hoe de beoordeelmethode voor de visstand in
beken werkt. Deze zogenaamde
maatlatten ontwikkelde Marco om
de visstand voor de Kaderrichtlijn
Water te beoordelen.
In de bijeenkomst kwam onder andere een aantal verbeterpunten voor
de maatlatten aan de orde. Marco
verwerkt samen met Tom Buijse
van Deltares deze punten in een
voorstel aan Rijkswaterstaat, met
als doel het verbeteren van de maatlatten. Naar verwachting wordt deze verbeterslag in de tweede helft
van dit jaar opgepakt en vervult
Marco daar een adviserende rol in.

aan de goede toestand, is het belangrijk dat de beoordeelmethoden
van de lidstaten goed op elkaar afgestemd worden. Voorkomen moet
worden dat wateren van vergelijkbare kwaliteit in Nederland bijvoorbeeld voldoen aan de eisen, maar in
Vlaanderen niet of andersom. Dit
leidt dan tot een verschil in de hoeveelheid maatregelen die lidstaten
moeten uitvoeren en mogelijk zelfs
tot onterechte boetes van de EU.
Intercalibreren
Het afstemmen van de beoordeelmethoden wordt intercalibratie genoemd. Namens Nederland verrichten Tom Buijse (Deltares) en Marco
Beers (waterschap Brabantse Delta)
de intercalibratie voor vis in beken.
Zij hebben Nederlandse gegevens
ingebracht in een Europese dataset
met informatie over ruim 1.400 beviste trajecten. Samen met collega’s
uit andere lidstaten analyseren Tom
en Marco de gegevens in de dataset.

Kaderrichtlijn Water
In 2000 bracht de Europese Unie de
Kaderrichtlijn Water (KRW) uit.
Volgens deze richtlijn moeten in
2015 alle wateren aan de goede
ecologische toestand voldoen. De
ecologische toestand wordt afgelezen aan de kwaliteit van de visstand, waterplanten, algen en macrofauna (bijvoorbeeld waterinsecten). Om de toestand van een water
te bepalen, ontwikkelden EUlidstaten beoordeelmethodieken. In
Nederland staan deze methoden
bekend onder de naam “maatlatten”.

Nederland te streng?
In 2010 is vooral onderzocht hoe de
beoordeelmethoden van de verschillende lidstaten op een eerlijke
manier op elkaar afgestemd kunnen
worden. Bij het daadwerkelijk afstemmen dit jaar, bleek dat de Nederlandse maatlatten relatief streng
zijn. De maatlatoordelen zijn veelal
lager dan de oordelen van andere
lidstaten. Waarschijnlijk leidt dit tot
het zeer gering bijstellen van de
grenzen van de Nederlandse maatlatten, waardoor deze minder streng
worden.

Afstemmen tussen lidstaten
Aangezien de wateren in de Europese Unie in 2015 moeten voldoen

Marco Beers
Waterschap Brabantse Delta

Sandra Reijnders
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Natuurmonumenten informeert

I

n dit artikel aandacht voor de
oplevering van landinrichtingsproject Baarle-Nassau, de ommetjes in de gemeente Alphen-Chaam
(en door natuurgebieden), veel
branden in West-Brabant en muzikale koeien in Zundert.
Oplevering Landinrichting Baarle-Nassau
Op 22 mei jl. was het groot feest.
Na decennia van vergaderen, praten
en werken is het landinrichtingsproject Baarle-Nassau klaar. Het gebied is weer ´terug gegeven´ aan de
streek, klaar voor de toekomst. Ook
Natuurmonumenten was die dag
actief. Zo konden kinderen zich
laten fotograferen bij een fotowand,
gaven vrijwilligers informatie over
Natuurmonumenten, activiteiten en
de natuurgebieden, waren meer dan
20 mensen vroeg op voor de Dauwtrapwandeling in ‘t Broek, hadden
boswachters John en Kees het gezellig druk met de overvolle Natuurexpedities en was er een wandeling langs de beek met dichters en
medewerkers van het waterschap en

Flaasven

Natuurmonumenten. Een dag met
veel publiek, tevreden mensen en
een mooi buitengebied.
Natuurmonumenten heeft veel
waardering voor de inzet van de
landinrichtingscommissie, waterschap Brabantse Delta en alle andere betrokkenen. Het resultaat mag
worden gezien!

menten. Het ommetje ten zuiden
van Chaam gaat over de Kapelstraat
en de Staartenweg. De route komt
zo door het zogenaamde heggenreservaatje met de twee poosplaatsen.
Het ommetje ten noorden van
Chaam gaat door ‘t Broek en ten
oosten van Chaam over de Kerkdreef. Allemaal wandelingen die
iets laten zien van het kleinschalige
landschap rondom Chaam.
Ook in Galder zijn ommetjes gerealiseerd. Een van de ommetjes gaat
langs en over de Kerzelsche Beek.
Onderweg een fraaie afwisseling
van landerijen, bloemrijke graslanden, landschapselementen, bomenlanen, beken en natuur.

kinderen laten zich fotograferen bij een
fotowand

De ommetjes zijn geschikt als dagelijks rondje ´even buiten het dorp’
of aan elkaar gekoppeld als een
flinke dagwandeling. Voor inwoners van de dorpen, maar ook bezoekers een goede gelegenheid om
te genieten van natuur en landschap. Op de website van Natuurmonumenten zijn deze wandelingen
als pdf te lezen, ter voorbereiding of
informatie voor onderweg.

Ommetjes Chaam en Galder
Gemeente Alphen-Chaam heeft
i.s.m. allerlei partijen, waaronder
Natuurmonumenten, mooie ommetjes gerealiseerd. De ommetjes
rondom Chaam komen door natuurgebieden in beheer bij Natuurmonu-

3 x brand
Brand is in de afgelopen maanden
actueel in West-Brabant. In januari
was er brand in de werkschuur op
de Brabantse Wal (kortsluiting, zie
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/brabantsewal), gevolgd door de jammerlijke brand
van het net gerestaureerde atelier op
de Oude Buisse Heide in Zundert
(mogelijk
brandstichting,
zie
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/oudebuisseheide).
Eind mei was er tenslotte de grote
brand op de Kalmthoutse Heide.
Ruim 600 ha. (1.200 voetbalvelden)
heide en bos stond in brand. Een
enorm verlies voor dit grenspark in
deze cruciale periode voor vogels,
reptielen en insecten.
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oplevering Galder

De werkschuur op de Brabantse
Wal wordt momenteel hersteld. Belangrijk als uitvalsbasis voor het
beheerwerk door boswachters, vrijwilligers en cliënten van een zorginstelling. Ook voor het atelier liggen de herstelplannen klaar en is
het even wachten op de benodigde
vergunningen. Dit monumentale
gebouw zal naar verwachting na de
winter gereed zijn voor verhuur als
atelier en vakantiewoning.

brand atelier

Foto : BN De Stem

brand Kalmthoutse Heide
Foto boven en onder: De Internetbode

brand Kalmthoutse Heide

De schade door de brand
op de Kalmthoutse Heide tenslotte zal in de
komende jaren hopelijk
herstellen. Het is nog te
vroeg om de effecten
van de brand duidelijk te
hebben. Hoe is het met
de gladde slang, de
broedgevallen
van
nachtzwaluw
en
boomleeuwerik?
En kan zo´n grote oppervlakte heide zich een
beetje herstellen? Voordat hier weer oude en
gestructureerde heide is
hersteld, zijn we enkele
decennia verder. De
natuur trekt zich niets
aan van landsgrenzen
en hopelijk kan migratie
vanuit bijvoorbeeld natuurgebied
Groote Meer van Natuurmonumenten bijdragen aan het herstel.
Klassieke muziek in de natuur
In 2010 heeft voor de eerste keer
een klassiek optreden van het
J.O.N.G. Ensemble plaatsgevonden
op landgoed Oude Buisse Heide in
Zundert. Een succes, want met bijna 100 bezoekers de juiste schaal
(niet te massaal) en een ideale combinatie van natuur en cultuur. In de
ochtend was het Van Goghhuis in
Zundert speciaal voor deze groep
geopend. In de middag stond tijdens een rondwandeling met de
boswachter op vijf mooie plekjes
het ensemble klaar om enkele stukken te spelen. Nummers die passen
op die plek en geïnspireerd op de
natuur. Zo waren er optredens op de
overgang van bos naar de hei, aan
een venrand en natuurlijk bij de
monumentale theekoepel. Een finale was er bij de gebouwencluster
met het atelier, de Herenkamer,
Buisse Hoeve, Angorahoeve en
boswachterswoning.
Tussendoor
was er tijd voor een kop koffie of
een drankje. Leuk om tijdens of na

een nummer een stilte te ervaren die
na een tijdje weer werd opgevuld
door de vogels. Of de biologische
vleeskoeien in de wei die met de
muziek meelopen. Nadat het nummer was afgelopen vertrokken ze
loeiend en niet meer geïnteresseerd
naar een ander plekje in de wei.

de monumentale theekoepel

Ook dit jaar wordt weer een natuurcultuurdag georganiseerd en wel op
zondag 28 augustus. Dus in de ochtend naar het Van Goghhuis, in de
middag een uniek en divers optreden van deze groep jonge musici in
een prachtige omgeving. Kijk voor
meer informatie, en ook om u al op
te geven, op onze website. Beelden
van het vorige optreden zijn daar
ook te vinden.
Nieuwsbrief West-Brabant
Natuurmonumenten heeft een eerste
digitale nieuwsbrief over WestBrabant gemaakt. Een eenvoudige
digitale nieuwsbrief met korte berichtjes over beheer, waarnemingen, ontwikkelingen e.d. Je kunt je
opgeven voor deze gratis nieuwsbrief via:
WestBrabant@natuurmonumenten.nl.

Tekst en foto’s
Frans van Zijderveld
Natuurmonumenten West-Brabant
WestBrabant@natuurmonumenten.nl
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Terugblik: vier verhaallijnen

O

p 18 maart toonde René Roeken ons vier korte films met
heel verschillende verhaallijnen.
René zijn werk en hobby lopen in
elkaar over: hij is filmmaker van
beroep en in zijn vrije tijd maakt
hij films voor zichzelf. René vertelde ook een aantal wetenswaardigheden rond het filmen zelf.
Film 1
De eerste film die we zien heet
“Waar twee continenten elkaar ontmoeten”. De film gaat over de landbrug tussen Noord en ZuidAmerika, het ontstaan van het regenwoud en de kwetsbaarheid daarvan. Ook vertelt René dat hij vooraf
geen verhaallijn uitgewerkt had.
Later bleek het heel lastig om met
al het materiaal toch een goed verhaal te laten zien.
Zuid-Amerika schoof op een aardschol in noordwestelijke richting en
Noord-Amerika schoof op een andere aardschol in zuidoostelijke
richting. Vulkanische activiteit verbond de beide continenten. Vervolgens ontstond een oerwoud met
woudreuzen van 40 meter hoog.
Onder deze woudreuzen bevind
zich een tweede bomenlaag van 30
meter hoogte. Er is veel concurrentie om licht en mineralen. Daarom
ontstonden er epifyten. Epifyten
zijn planten die de bomen als groeiplaats gebruiken. Voorbeelden zijn
orchideeën en bromelia’s. Ook ontstonden er bomen op stelten. De
stelten zijn enkele meters lang,
waardoor de boom zichzelf kan verplaatsen naar een betere plek.
Verder liet de film een luiaard zien
die één keer per week poept, een
kolibrie die nectar drinkt als sportdrank en een neusbeer die de opruimer van het regenwoud is. We zagen kikkers in alle kleuren van één
tot twintig centimeter en parasol-

mieren in grote kolonies. Zij vormen de grootste milieugroep. Ze
leven van de sporenkapsels die door
schimmels worden geproduceerd.
Het oerwoud heeft een dunne humuslaag. Na houtkap ontstaat er
snel woestijn. Het systeem is dus
erg kwetsbaar, daar op die plek.
Costa Rica, daar waar twee continenten elkaar symbolisch de hand
hebben geschud.
Film 2
Voor de tweede film had René
vooraf een verhaal geschreven. Hij
kon nu veel doelgerichter gaan filmen. Als je weet wat je wilt vertellen, let je op wat je zoekt en laat je
je minder afleiden door alles wat
beweegt. De film heet “Het leven
van de waterjuffer in mijn achtertuin”.
René had een nieuwe vijver en
daarin bestudeerde hij de Zygoptera, de waterjuffer. Wat een waterjuffer van een libel onderscheid is:
een waterjuffer is slanker, draagt in
rust haar vleugels langs haar lijf en
haar ogen staan ver uit elkaar. Het
wijfje paart meerdere malen en
meerdere dagen. Het mannetje pakt
daarbij het wijfje vast en het wijfje
brengt haar achterlijf naar het mannetje. Soms houdt het mannetje het
vrouwtje vast bij het afzetten van
de eieren. Ondanks een winter met
strenge vorst, komen in het voorjaar
de larven uit. Op de ochtend van
een warme dag eind april, klimmen
de larven het water uit. Het kost
enkele uren om op te drogen. Dan
splijt hun rug open en kruipt de juffer uit de oude huid. Vervolgens
pompt ze haar vleugels op, die dan
nog minimaal een uur moeten drogen.
Film 3
Na de pauze toont René ons een

film over de zalmtrek in Alaska.
Twee biologen die tien jaar onderzoek hebben gedaan naar het gedrag van de zalmen en de beren,
hebben drie boomhutten gebouwd.
Eén van de boomhutten is bij een
twee meter hoge waterval. De titel
van de film is “Visitors of Brooks
river”.
We zien het lege hol van een bruine
beer. Eind mei komen de mannetjes
uit hun winterslaap. Het zijn solisten die hun vetvoorraad weer op
peil willen brengen. We zien beren
bij het Nacnec lake en het Brooks
lake. Ze wachten op de sock eye
salmon. Het Brookslake is hun
paaigebied. In het begin eten de
beren de hele zalm op. Later, als ze
meer verzadigd zijn, eten ze vooral
het vel op. Hierin zit het meeste vet
en eiwit. Volwassen beren eten 15 a
20 zalmen per dag.
Film 4
De vierde film is weer totaal anders. De film laat kleurrijk Madagascar zien, begeleid door poëtische
teksten. De titel: “Les couleurs de
l’ile”. Het gaat over de schepper en
over de achtste dag.
We zien de natuur in al haar kleuren. We zien rode bloemen en rode
oker, gele rotsen, groen gras, groene ficus, groene kikker, groen wandelend blad, zwart-witte staarten
van de ringstaartmaki, de kameleon
en een oranje avondlucht.
Het was weer eens een bijzondere
avond. Eenieder die niet geweest is,
heeft weer eens wat gemist. Gelukkig was de belangstelling redelijk
goed en had René een geïnteresseerd publiek.

Sandra Reijnders
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Boerenzwaluw

Z

waluwen brengen geluk, zegt
het oude spreekwoord. En in
ieder geval zijn het formidabele
insectenverdelgers.
Hoeveel zwaluwen maken eigenlijk
wel zomer? Het spreekwoord wil
dat het er in elk geval meer dan een
moet zijn. Op de tweede moeten we
dan nog bijna veertien dagen wachten. Want zolang duurt het normaal
voordat de vrouwtjes de mannetjes
uit de Afrikaanse winterverblijven
zijn gevolgd. Dan kun je ook pas
goed zien wie wat is. Mannetjes en
vrouwtjes verschillen uiterlijk alleen in de lengte van de buitenste
staartveren. De lange veren die karakteristiek zijn voor de "zwaluwstaart" zijn bij het mannetje nog
langer dan die bij het vrouwtje. Je
kunt dat prachtig zien als ze tegen
de avond naast elkaar zitten te
kwetteren op een elektriciteitsdraad.
Of laag langs scherend, als op de
foto, nog net wat vliegende insecten
verorberend voor de nacht.
Zomer of niet, de eerste zwaluw is
het sein dat er binnenkort buiten
veel te beleven valt.
Dieren en planten gaan in deze tijd
voortvarend aan de slag. Voor de

zwaluwen betekent dat een nestplaats kiezen. Oudere zwaluwen
keren jaar na jaar terug op dezelfde
plaats. Maar zelfs dan gaan ze zorgvuldig te werk. Een plaats die in
vorige jaren bewezen goed was
wordt graag weer bezet. Veelal tegen het oude nest aan of vlak in de
buurt. Jonge vogels, die voor het
eerst broeden, moeten zelf zo'n plek

...Zo'n tien dagen besteden
zowel jong als oud, aan het
keuren van de plek, vaak
rondhangend op de toekomstige bouwplaats...
zoeken. Zo'n tien dagen besteden
zowel jong als oud, aan het keuren
van de plek, vaak rondhangend op
de toekomstige bouwplaats. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de huiszwaluw die in kolonies tegen de
gevel broedt, woont de boerenzwaluw alleen, liefst binnen op de deel
of in de veestal. Het moet niet achteraf blijken dat ze ingesloten kunnen raken. Daartoe dient mede de
"keurtijd". Een permanente opening
om de hele dag met insecten voor

hun toekomstig kroost heen en weer
te vliegen is van levensbelang.
Slecht weer, er zijn dan minder
vliegende insecten te vangen, kan al
sterfte onder de jongen veroorzaken.
Eenmaal overtuigd van de ideale
plek bouwt het zwaluwenpaar in
tien dagen uit sprietjes en propjes
klei, aangemaakt met speeksel, een
sterk, komvormig nest, tegen een
balk. Een onderkomen voor vier …
vijf jongen. En als het weer meezit,
zelfs voor een tweede of derde legsel. Een zwaluwnest brengt geluk
aan de bewoners van het huis,
meende men vanouds.
Daartoe hebben veel oudere boerderijen een "zwaluwraam", dat altijd
openstaat, boven de staldeuren. En
er zit veel waars in die spreuk. Bedenk maar eens wat een insecten
een nestje zwaluwen met elkaar
opeet. Elke twee of drie minuten
komt vader dan wel moeder met de
bek vol terug. Wekenlang, van
zonsopgang tot zonsondergang.
Plus alle jongen van opeenvolgende
nesten, die op en rond het erf blijven mee-eten. Totdat, laat in augustus, het verzamelen voor de trek
begint. En dan op weg! Zo'n 14.000
kilometer, tot in zuidelijk ZuidAfrika. Ook al zijn ze overwegend
zwart-wit gekleurd, "apartheid"
heeft hen nooit kunnen deren.

Tekst en foto’s:
Dick J. C. Klees
www.studiowolverine.com
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Gras

A

ls er over gras gesproken
wordt krijg je vaak als antwoord op de vraag wat gras eigenlijk is: ‘Gras is gewoon gras’, of:
‘van die groene sprieten in het gazon, op het voetbalveld en in de
wei’. Veel mensen weten wel beter.
De grassen vormen een omvangrijke plantenfamilie. In Nederland
kennen we ongeveer 140 verschillende soorten gras. De wetenschappelijke naam is Poaceae of
Gramineae. Om ze te onderscheiden van andere grasachtigen
wordt deze familie ook wel ‘echte
grassen’ genoemd.
Gras is er niet alleen voor de koeien, voor voetballers of voor spelende kinderen. Tot de grassen behoren een aantal zeer belangrijke
voedingsgewassen zoals rijst, maïs
en tarwe. En zonder de grassenfamilie zou er geen bier zijn, geen
bamboe en geen rietsuiker.
Kenmerken van grassen
Grassen hebben rolronde stengels
die meestal hol zijn en zelden hout
bevatten. Zoals de meeste stengels
bestaat ook de grasstengel uit leden
en knopen. De knopen zijn meestal
verdikte plekken waaraan de bladeren vast zitten. Bij grassen zit er
steeds maar één blad aan een
knoop. De bladeren van grassen
staan in twee rijen; ze staan als het
ware om en om. Ze bestaan uit een
bladschede en een bladschijf. De
bladschede zit als een koker om de
stengel. Op de overgang tussen
bladschede en bladschijf zit vaak
een vliesje: het tongetje. Dit vormt
een belangrijk kenmerk voor de
herkenning van bepaalde grassoorten.
Grassen hebben net als andere
zaadplanten bloemen. De schoonheid ervan blijkt pas bij het gebruik
van een loep. De bloeiwijze bevindt
zich doorgaans aan de top van de
stengel. De stengel die de bloeiwij-

uit meerdere aartjes; een enkele
keer uit één enkele aartje. De aartjes kunnen samen een aar vormen
of een pluim. In het geval van een
aar is er één centrale as waarop de
aartjes zitten, bijvoorbeeld Engels
raaigras. Bij een pluim is de as vertakt, bijvoorbeeld gewoon struisgras.
De gebruikte terminologie is voor
leken verwarrend. Een aartje is niet
zomaar een kleine aar!

trilgras

ze draagt wordt halm genoemd.
Onder bloeiwijze verstaan we de
wijze waarop de bloemen in een
plant gegroepeerd staan. De fundamentele eenheid van de bloeiwijze
is het aartje. Aan de voet van een
aartje zitten twee schutblaadjes, de
kelkkafjes. Boven deze kelkkafjes
kun je, afhankelijk van de grassoort, een tot twaalf bloemen aantreffen. Onder elke bloem zitten
nog eens twee kafjes: het lemma en
het palea. De term ‘kafje’ is vooral
bekend van het gezegde ‘het kaf
van het koren scheiden’. Dat wil
dus zeggen dat de schutblaadjes van
de graanvruchten worden gescheiden.
Het eigenlijke bloemetje van gras
bestaat gewoonlijk uit drie meeldraden en een vruchtbeginsel met twee
stempels. Tijdens de bloei zie je de
veervormige stempels buiten de
aartjes hangen, klaar om rondwaaiend stuifmeel op te vangen.
De aartjes kunnen op verschillende
manieren de bloeiwijze vormen.
Die bloeiwijze bestaat vrijwel altijd

Verschil grassen en grasachtigen
Bij grasachtigen denken we vooral
aan twee families: de cypergrassen
en de russen.
De cypergrassen onderscheiden
zich van de grassen door de driekantige stengels die meestal gevuld
zijn. Het vruchtbeginsel en de stijl
zijn omgeven door een schutblad,
het urntje. Een belangrijk geslacht
binnen de familie van de cypergrassen is zegge. Dit geslacht speelt een
belangrijke rol bij natuurontwikkeling. De aanwezigheid van bepaalde
soorten zegge vertelt iets over de
toestand waar de natuur zich in bevindt. Nederland telt ongeveer zestig soorten zegge.
De russen onderscheiden zich van
de grassen door het bezit van
‘echte’ bloemen, dat wil zeggen dat
de bloemen geen kafjes hebben,
maar echte bloemdekbladeren. Een
bekend voorbeeld uit deze familie
is de pitrus.
Verspreiding van grassen
Grassen komen overal voor, van de
beide poolcirkels tot de evenaar en
van de bergtoppen tot aan de zee.
Volgens schattingen beloopt het
aandeel van de grassen in het totale
plantendek van de aarde zo´n 20%,
en zijn ze er de voornaamste component van. Dat is niet altijd zo geweest, want de grassen zijn ‘pas’ 70
miljoen jaar geleden ontstaan. Dat
was in de tijd dat de dinosauriërs
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onze planeet nog bevolkten. De
echte bloeitijd begon ongeveer 20
miljoen jaar later. Er ontstonden
toen enorme grasvlaktes. Vandaag
de dag ontbreken ze in weinig ecologische formaties. In formaties als
steppe, prairie en savanne zijn ze
dominant.
De verspreiding van de grassen berust op een langdurige wederzijdse
aanpassing, eerst met de plantenetende zoogdieren en meer recent met de mens.
Mensen en grassen
De menselijke beschaving zou er
heel anders hebben uitgezien wanneer er geen grassen waren geweest. Misschien zou de ‘naakte
aap’ zich helemaal niet hebben kunnen ontwikkelen zonder de grassen.
De mens begon zijn ontwikkeling
op de grasvlakten van de Afrikaanse savanne, en overal waar de mens
zich nadien vertoonde ontstonden
grasvlakten en graanakkers. Van
nature zou Europa bedekt zijn met
bos, maar door de komst van de
mens nam gras de overhand.
Ongeveer 9000 jaar geleden begon-

nen mensen
wilde gerst en
wilde tarwe te
verbouwen in
het MiddenOosten. Dat
leverde aanvankelijk niet
veel op, want
de wilde rassen lieten bij
het
oogsten
meteen
hun
zaden vallen.
Door selectie
ontstonden
rassen waarvan de zaden
in de aren bleven zitten.
In andere delen van de
wereld
ontstonden
uit
grassen weer
andere succesvolle voedingsgewassen. Ongeveer 10.000 jaar geleden
ontstond in China of in Korea de
rijstcultuur. In Midden-Amerika
ontwikkelden Indianen maïs tot
voedingsgewas. Dat begon ongeveer 4500 jaar geleden.
Toepassingen van grassen
Behalve de hierboven genoemde
grassoorten tarwe, gerst, rijst en
maïs worden nog veel andere soorten als voedinggewas geteeld. De
belangrijkste zijn haver, rogge,
sorghum en tef (of teff). Veel grassoorten vormen ook indirect een
onderdeel van ons voedsel, namelijk de grassen die door het vee
worden omgezet in melk en vlees.
In Nederland wordt voor de aanleg
van weilanden vooral Engels raaigras gebruikt.
Suikerriet neemt een aparte plaats
in. Oorspronkelijk komt suikerriet
uit Nieuw-Guinea. De suiker die er
uit wordt gewonnen is meer een
luxeartikel, maar wel lekker. Bovendien kan er rum van gestookt
worden.
Granen zijn onmisbaar voor het

bereiden van alcoholische dranken
als bier, jenever en whisky. Met
name gerst speelt hierin een belangrijke rol.
De grassenfamilie kent één specerij:
citroengras of sereh. Het wordt gebruikt in de Aziatische keuken.
Uit bepaalde grassen worden geurstoffen gewonnen, bijvoorbeeld
citronellaolie en vetiverolie. De
laatstgenoemde olie wordt uit een
plant gewonnen die afkomstig is uit
India. Behalve voor de olie wordt
vetiver ook verbouwd voor erosiebestrijding.
Stevige grassen worden al eeuwenlang als constructiemateriaal gebruikt. Denk maar aan bamboe en
riet.
De teelt van olifantsgras raakt wereldwijd in de mode. Het dient niet
alleen als voedsel voor olifanten
maar ook als biobrandstof en als
onderdeel van bouwplaten. Bovendien kan het, door het enorme wortelstelsel, een rol spelen in de erosiebestrijding.
De ontwikkeling van gazons en andere grasmatten is bijna een wetenschap op zichzelf. Voor gazons
wordt een mengsel van gewoon
struisgras en rood zwenkgras gebruikt en voor sportvelden Engels
raaigras en eventueel veldbeemdgras.
Kortom: een wereld zonder gras is
haast ondenkbaar.

Erik van der Hoeven

gerst
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Wanneer seconden minuten lijken (2)

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 voorzichtig uit. Ik
heb soms wel erg veel geluk (of
pech) gehad.
Enkele van die voorvallen heb ik
al in deel 1 verteld. Hier volgen er
nog een paar.
December 1988 - India
Na een tijd lang in Bharatpur rondgezworven te hebben, waar we de
Siberische kraanvogels hebben gezien, brengen we een bezoek aan
het zuidelijker gelegen Rhanthambhore tijgerreservaat in India.
Dit 400 km2 tijgerreservaat is in
1980 opgericht en er schijnen meer
dan 40 tijgers te zijn.
De tweede dag zien we ’s avonds
een tijger langs de weg, maar erg
goed krijgen we hem niet te zien.
Op de laatste dag van ons bezoek
ontdekken we een tijger in het hoge
olifantsgras aan de rand van het
meer. Shafi Mohammad, onze gids,
zet de jeep tamelijk ver van de tijger af. We kijken hem aan, maar hij

Tijger

zegt “Wacht maar af, hier sta je het
best”. Shafi voorspelt dat het dier
over een minuut of tien overeind
zal komen en in onze richting zal
lopen. En inderdaad de tijger komt
overeind en loopt onze kant op.
Shafi start de jeep en zet hem honderd meter verder langs het meer.
We staan perfect. Vijf minuten later
komt de tijger op haar gemak recht
onze kant opgelopen. We kunnen
perfecte dia's maken met ideale
belichting. We staan verreweg het
beste van alle auto's. Shafi heeft
kennelijk kennis van zaken. In totaal staan er geloof ik vijf auto’s
achter ons bij de tijger. We kunnen
geen kant meer op met onze jeep,
want die wordt geblokkeerd door al
die andere auto’s.
Ik vind het toch maar een linke
zaak met al die open jeeps. Op een
gegeven moment staan we midden
op het zandpad als de tijger op het
pad loopt en recht op ons afkomt.
Hij komt tot op vier meter van de
jeep. Het klamzweet breekt mij uit.
Met een eenvoudige sprong had de
tijger midden op m'n schoot kunnen
zitten. De tijger verdwijnt echter in
het woud...oef. Een levensgrote

Foto: John en Karen Hollingsworth

poster van deze tijger hangt nu bij
mij thuis aan de muur.
November 1991 - Australië
Op onze laatste dag in de Northern
Territory vetrekken we vanuit Darwin naar de nabij gelegen Buffalo
Creek. Deze kreek is omgeven door
mangroves. Het is eb en we kunnen
erin. We parkeren onze auto en maken een lange wandeling in de modderige mangroves op zoek naar de
krabbenfluiter. Terwijl we fanatiek
op zoek gaan naar de krabbenfluiter
begaan we een grote stommiteit. We
letten niet goed op, als we in een
wirwar van kronkelige paadjes onze
weg vervolgen in de mangrove! We
ontdekken de krabbenfluiter en onze
missie is geslaagd. Maar dan …
komen we tot de ontstellende ontdekking dat we verloren gelopen
zijn. Het is inmiddels verschroeiend
heet in de mangroves en er ontstaat
een heftige discussie. Valère wil een
bepaalde richting uit, waarvan ik
100% zeker weet dat we dan de verkeerde richting uit lopen. Het water
begint te stijgen en ik neem een
wanhopige, maar kordate beslissing.
“Ik weet niet wat jullie doen, maar
ik loop DIE richting uit” en ik begin
te lopen in een richting die precies
tegenovergesteld is aan wat Valère
wilt. De anderen twijfelen, maar
volgen me dan uiteindelijk toch. Een
bloedhete tocht vol twijfels volgt,
maar na een kwartier zie ik een bekend punt en ik weet dat we goed
gelopen zijn. Een half uur later zijn
we weer bij de auto. We hebben
liters vocht verloren en we beloven
ons zelf, dit eens, maar nooit meer.
Voor hetzelfde geld hadden onze
beenderen nu liggen te bleken onder
het zilte zand van Buffalo Creek. De
volgende dag vliegen we met Quantas naar Cairns voor het volgende
deel van de reis.
Jaren later in Malawi zijn we verstandiger en laten sporen achter zo-
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dat we de weg gemakkelijk terug
kunnen vinden.
December 1997 – Kameroen
Mount Kupe is een topbestemming
voor vogelaars in Kameroen. Op de
derde dag van ons verblijf op deze
berg besluiten we de steile “Shrike
Trail” te doen. De beklimming is
uiterst steil, maar onderweg zien we
legio vogels. Niet minder dan 10
soorten baardvogels zien we, maar
de zeer zeldzame Mount Kupeklauwier krijgen we niet zien. Op 1250
m hoogte is het pad nauwelijks meer
te zien en we vervolgen de tocht
door het woud.
Op het hoogste punt van de beklimming verschijnen er grote donkere
wolken aan de horizon. Er is slecht
weer op komst en we besluiten ijlings aan de terugtocht te beginOp het hoogste punt van de beklimming verschijnen er grote donkere
wolken aan de horizon. Er is slecht
weer op komst en we besluiten ijlings aan de terugtocht te beginnen.
Nauwelijks aan de afdaling begonnen, begint het te regenen. Het valt
met bakken uit de hemel en het begint heel donker te worden. We glibberen langs het spekgladde pad naar
beneden. Ik raak wat achterop, omdat ik al een paar keer uitgegleden
ben. Halfweg de afdaling maak ik
een verschrikkelijke uitglijder en
glijd minstens tien meter de helling
af. Ik buitel door struiken, maak een
verschrikkelijke smak en blijf half
versuft naast het pad liggen. Ik zit
onder de schrammen en blauwe
plekken, maar heb gelukkig niets
gebroken. Doorweekt, gekneusd en
uitgeput kom ik tenslotte onder aan
de berg weer aan. Ik ben ontiegelijk
goed weggekomen. De halve liters
bier uit de diepvriezer met de vele
vissen, die Susan ons ’s avonds
voorzet, smaken opperbest, ondanks
de schaafwonden, de blauwe plekken en de vislucht die aan de flessen
kleeft. Ik hoop zo’n afdaling nooit
meer mee te maken.

grizzly beer

Juli 2000 – USA (Wyoming)
Yellowstone Park in Wyoming is
ongetwijfeld een van de mooiste
nationale parken ter wereld. Het
reservaat is vooral bekend om zijn
geisers, waarvan “Old Faithful”
ongetwijfeld de bekendste is.
Yellowstone staat meer bekend om
zijn zoogdieren dan om zijn vogels.
Tijdens onze trip hebben we vele
zoogdieren gezien zoals prairiehond, Amerikaanse bizon, eland,
wapiti, coyote, zwarte beer en
grizzly beer. Een van de eerste dagen hebben we al een grizzly beer
op grote afstand over een rivier
zien zwemmen.
Als we ’s avonds terug rijden naar
de lodge waar we slapen, zien we
ineens een grote grizzly beer langs
de weg lopen. Hij is op zijn gemak
bessen aan het eten!
We besluiten te stoppen en de beer
te fotograferen. Vital en ik kunnen
steeds dichterbij komen. Op een
gegeven moment kunnen we dit
enorme beest tot op minder dan tien
meter benaderen. Ineens richt de
beer zich op en schijnt ons te willen
aanvallen. Ik ben nog nooit zo snel
in een auto gesprongen. Naderhand
heb ik gelezen dat er bijna jaarlijks
slachtoffers vallen door grizzly

Foto: Terry Tollefsbol

beer aanvallen. Zonder twijfel was
het bijzonder stom van ons zo dicht
bij de beer te komen.
Maart 2001 – Mexico
Na een succesvolle vogeltrip in het
westen van Mexico zijn we op de
terugweg naar Mexico City als we
in een verlaten streek, boven een
vallei, in de verte vele roofvogels
zien hangen. We bedenken ons
geen moment en draaien een zandweg in richting roofvogels. Na verloop van tijd merken we dat er een
auto ons volgt. Als we bijna bij de
roofvogels zijn, zien we dat de weg
doodlopend is. De roofvogels zijn
hier omdat er een vuilnisbelt ligt en
in Mexico wordt alles op een vuilnisbelt gegooid, dus ook afvalvlees.
Als we stoppen, stopt de auto die
achter ons aanreed eveneens. Ik
krijg een onaangenaam gevoel in
mijn buik. Er stappen vier zwaar
bewapende mannen uit. Met de geweren losjes in de hand komen ze
op ons af. “Een beroving”, fluister
ik tegen Vital. Heeft ons laatste uur
geslagen? Het blijken politieagenten in burger te zijn. Ze zien natuurlijk onmiddellijk dat we toeristen zijn en waarschuwen ons om
hier direct weg te rijden, omdat dit
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Indische olifant

een heel gevaarlijke weg is, waar
veel berovingen plaats vinden. In
het recente verleden hebben hier
zelfs liquidaties plaats gevonden.
We bedanken de agenten en rijden
als een haas weer terug naar de
hoofdweg en we besluiten geen
zijwegen meer in te rijden.
November 2002 - Peru
Na enkele dagen verbleven te hebben in het Pantiacolla reservaat,
met een heel lange lijst aan zeldzame vogelsoorten en ook nogal wat
apensoorten, varen we over de
Madre de Dios terug naar de bewoonde wereld. Onderweg maken
we een stop bij de Amazonia lodge,
een voormalige theeplantage, die
nu is ingericht als een lodge voor
natuurliefhebbers.
Met enig wantrouwen stappen we
uit onze kano en wandelen naar de
lodge. Een Belgische vogelvriend
van ons is hier immers enkele jaren
geleden door een bushmaster gebeten. Hij heeft de beet van de zeer
giftige slang op miraculeuze wijze
overleefd, maar het heeft hem wel
een been gekost.
In de namiddag beginnen we aan de
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steile klim op een berghelling op
weg naar een hoge uitkijktoren, die
een blik biedt op de toppen van het
regenwoud. Ik loop in voorlaatste
positie als plotsklaps een grote wel
twee meter lange slang van de helling afglijdt recht op ons af…. Ik
schrik me een ongeluk, maar de
slang glijdt achter mij langs, maar
Vital die achter mij aanloopt krijgt
hem bijna in zijn broekspijpen. Hij
springt omhoog, slaakt een oerkreet, maar de slang bijt niet en
verdwijnt pijlsnel in het regenwoud. We zien allemaal krijtwit na
dit voorval en mijn hartslag maakt
nog steeds overuren als ik even later de hoge uitkijktoren beklim…
oef.
November 2003 – Sri Lanka
Tijdens een reis naar Sri Lanka bezoeken we het Yala Nationale Park
in het zuidoosten van het land.
Dit bijna 1000 km2 grote reservaat
is het meest bezochte natuurreservaat in Sri Lanka.
In een open jeep rijden we door het
park en zien vele vogelsoorten. Op
een gegeven moment stuiten we op
een imposante Aziatische olifant,

duidelijk een stier. De olifant staat
midden op het zandpad en weigert
opzij te stappen. Onze chauffeur
wordt het beu en begint hevig te
claxonneren.
De olifant weigert nog steeds van
het zandpad te gaan en plotsklaps
geeft de chauffeur gas.
Hevig claxonnerend rijdt hij in volle vaart op de olifant af. Wij verschrikken ons lam en op het laatste
moment stapt de olifant van het
pad. In een stofwolk van zand stuiven we langs de olifant en deze zet
onmiddellijk de achtervolging in.
Het reusachtige beest achtervolgt
ons enkele honderden meters en
komt akelig dichtbij en geeft dan
gelukkig de achtervolging op.
Met het klamzweet op mijn voorhoofd staar ik naar de in de verte
verdwijnende olifant. Onze chauffeur is knettergek en dat heb ik hem
ook duidelijk gemaakt.
Nauwelijks een jaar later treft de
tsunami van 2004 het Yala Nationale Park en vernietigt heel veel
van het park en er vallen meer dan
250 slachtoffers onder de omwonenden van het park.
Jan Vermeulen

De Nieuwsbrieven
in 2011
► 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

in 2012
Nieuwsbrief Nr 61
verschijnt omstreeks 23 maart
Inleveren kopij tot uiterlijk
vrijdag 2 maart
genoemde data
onder voorbehoud
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Van de voorzitter
Ruilverkaveling opgeleverd

O

nder de slogan "het Nieuwe Buiten" werd op zondag 22 mei de ruilverkaveling Baarle-Nassau opgeleverd met een “beleefprogramma” in natuur en landschap. Er is uitvoerig verslag gedaan in de verschillende bladen.
Met de oplevering zijn niet alle werkzaamheden ten einde: "Er mag nog wat
afgewerkt worden".
Dank aan allen
Door deze Landinrichting is veel nieuwe "natuur" mogelijk geworden. Veel
leden van Mark&Leij hebben daaraan bijgedragen in heel verschillende verantwoordelijkheden: als deskundig lid van werkgroepen en/of commissies namens
de agrariërs of de Brabantse Milieu Federatie, als medewerker van de Dienst
Landelijk Gebied, de gemeenten, het Waterschap en/of de natuurorganisaties.
Vindingrijk en vaak met veel improviserend vermogen hebben zij in hun verschillende rollen het natuurbelang kunnen behartigen. Ik wil ieder van hen hartelijk bedanken voor hun bijdrage in dit bijzondere resultaat.
Winst
Als je door "‘t Broek" zwerft of uitkijkt over de "Bleeke Heide" kun je zien wat
er is bereikt. Wandelend langs beken en houtwallen kun je zien dat zowel landbouw, natuur als landschap gewonnen hebben. Vaak zit het in de kleine details.
Goed beheer
Nu begint een periode waarin het beheer moet zorgen voor het verder verrijken
van de natuur. Om "het nieuwe buiten" vorm te geven is een goed beheer nodig. De zorg voor een goed beheer ligt nu niet alleen bij de gemeenten, het waterschap, de Stichting Natuurmonumenten, de Land- en Tuinbouworganisaties
en Staatsbosbeheer. Het is vooral ook aan ons leden van Mark & Leij in onze
verschillende rollen om te zorgen dat de verbetering blijvend is. Ik stel voor dat
we ons inzetten om ons “nieuwe buiten” aan anderen te laten zien en uitleggen
wat er zo bijzonder aan is. Dan kunnen we er heel lang van genieten.
Geniet ze!
Sjef Langeveld

Droogte kan
vlinders
volgend jaar
opbreken

D

e vele droge, zonnige dagen
van dit voorjaar kunnen
vlinders in 2012 duur komen te
staan.
Weliswaar doen de dagvlinders het
bij dit weer goed, voor de rupsen,
de vlinders van volgend jaar, is er
echter te weinig voedsel.
Op eenzelfde mooi voorjaar van
2003 volgde ook een slecht vlinderjaar, aldus onderzoekers van de
Wageningen Universiteit en De
Vlinderstichting.
Volgens de onderzoekers is de invloed van klimaat op vlinders heel
erg complex. De toekomst ziet er
voor de fladderaars niet goed uit.
De wetenschappers onderzochten
welke invloed het weer heeft op 40
Nederlandse soorten dagvlinders.
Regenbuien
Daaruit bleek dat droogte en hevige
regenbuien, die door de klimaatverandering vaker zullen voorkomen,
vlinders bedreigen. Sommige vlindersoorten zoals het gentiaanblauwtje hebben daar al onder te lijden.
Vlinders verhuizen bovendien niet
gemakkelijk mee met het opschuiven van klimaatzones in noordelijke richting. Uiteindelijk levert klimaatverandering meer verliezers
dan winnaars op, aldus de wetenschappers
Bron: NU.NL

deelplan Chaams broek zuid na de oplevering

Foto: waterschap Branbant-

Koninginnenpage op jasmijn
Foto: Marianne van Riel
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Waarnemingen in de streek

H

et aantal e-mails dat naar
mij werd opgestuurd, was
deze keer extreem groot. De rubriek “Uit de mailbox” bevat dan
ook maar een klein 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

Lente
De lente is net achter de rug. We
hebben een zeer warme en vooral
droge periode achter de rug.
We hebben echter ondanks deze
extreme omstandigheden toch weer
kunnen genieten van de natuurlijke
rijkdom van onze streek. De ganzen, die de gehele winter op de
Bleeke Heide en omgeving hebben
doorgebracht, zijn naar de toendra’s
van het hoge noorden vertrokken.
Nauwelijks zijn de ganzen vertrokken of de steltlopers die de winter
in het zuiden van Europa of in Afrika hebben doorgebracht, trekken
vanaf begin maart door, waarbij dit
jaar de Bleeke Heide, de Maaijen,
maar vooral ook de Castelreesche
Heide in trek zijn. Vele soorten
steltlopers foerageren dan meerdere

dagen langs de modderige oevers
van de waterplassen. In totaal werden vierentwintig soorten steltlopers gezien waaronder bokje, poelruiter, strandplevier, drieteenstrandloper, temmincks strandloper, steltkluut en kluut.
Vooral de zeer grote aantallen bosruiters dit jaar trokken de aandacht.
Op 30 april werden niet minder dan
84 exemplaren geteld op de Bleeke
Heide. Ook dit jaar trokken weer
vele regenwulpen door de streek en
op de vaste slaapplaats op de
Bleeke Heide werden op 22 april
670 vogels geteld. Deze aantallen
vallen echter in het niet bij de aantallen in de vorige eeuw, toen op
het Zwartven op 2 mei 1977 niet
minder dan 1540 regenwulpen werden geteld.
Op 27 maart werd een bokje gezien
op de Maaijen. Eind april verbleef
een poelruiter enkele dagen op de
Castelreesche Heide. Op de Bleeke
Heide en de Castelreesche Heide
werden enkele steltkluten gezien.
Wat verder opvalt, zijn de vrij grote
aantallen bonte vliegenvangers die

bonte vliegenvanger

dit jaar gezien worden.
Zeldzame roofvogels zoals visarend, rode wouw en zwarte wouw
werden dit voorjaar enkele malen
gezien. Slechtvalken verbleven dit
jaar nog zeer laat op de Bleeke Heide en op 3 mei werd nog een jagend
exemplaar gezien. Op 6 mei werd
een velduil gezien in ‘t Merkske
(Broskens).
In het natuurreservaat ’t Merkske
met de Castelreesche Heide is de
geelgors nog vrij algemeen en hoewel de schrijver van dit artikel ook
dit voorjaar weer zijn best heeft
gedaan de soort in Chaam te vinden, blijft hij een gedesillusioneerd
man. Op plekken waar vroeger de
geelgors zangposten had, is hij vele
malen geweest. Het resultaat was
nul komma nul, wederom bijzonder
teleurstellend.
Op 9 mei werden tien nachtzwaluwen geteld op de Regte Heide. Verder werden nachtzwaluwen gezien
op de Strijbeekse Heide, het Elsakker en ’t Zand.
Op 15 mei werd een appelvink gezien langs een zandpad in het Val-

Foto: Pieterbj van den Berg / www.birdpix.nl
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kenberg. Er zijn dit jaar slechts
twee beflijsters gezien op doortrek.
Op 25 april werd een braamsluiper
gezien in de tuin van Ad Jansen in
Ulicoten. Deze soort is wel heel
zeldzaam in onze streek en wordt
eigenlijk de laatste jaren nauwelijks
meer gezien. Tijdens een wandeling
op 2 mei op de Strijbeekse Heide
werd een hazelworm gezien, een
wel heel bijzondere waarneming.
Hoopvolle en zorgelijke ontwikkelingen
Vorig jaar dachten we nog dat het
met de fluiter praktisch gedaan was
in onze streek, maar plotsklaps is de
vogel er weer. Een vijftal zangposten in het Valkenberg, vier in de
Hondsdonk, enkele in de Chaamse
Bossen, een op de Castelreesche
Heide en ook een op de Regte Heide.
Met de gekraagde roodstaart gaat
het ook weer goed en dit voorjaar
werden op vele plaatsen weer gekraagde roodstaarten gezien. Tijdens een wandeling van de Mark &
Leij groep op 2 mei langs de Roode
Vaartstraat en de Strijbeekse Heide
stopte men met tellen toen men al
meer dan tien zangposten had geteld.
Vorig jaar werden in deze periode
slechts drie sprinkhaanzangers gemeld en nu zijn er al meer dan twintig meldingen en op ’t Broek broeden waarschijnlijk twee koppels
sprinkhaanzangers.
Tenminste drie à vier koppels grutto’s hebben op de Bleeke Heide
gebroed en vermoed wordt dat er
ook tureluurs hebben gebroed. In
het weidegebied in Chaam tussen
de Baarleseweg en de Oude Bredasebaan hebben minimaal vijf koppels grutto’s en drie koppels wulpen gebroed.
Ook met de roodborsttapuit, grasmus, tuinfluiter en de spotvogel
gaat het goed en deze vogels worden van alle kanten gemeld voor
deze rubriek.
Het voorjaar is echter ook voor diverse soorten aanleiding om zich

sprinkhaanzanger

Foto: Luc Schaap / www.pbase.com/luc_schaap

(alweer) ernstige zorgen te maken.
De matkop, een vroeger vrij algemene vogel in de bossen rondom
Chaam, wordt niet meer gezien en
het nasale geluid van de roep van
de matkop wordt nauwelijks meer
gehoord. Er zijn enkel meldingen
van ‘t Merkske en het Elsakker bij
Meerle net over de grens.
Van de zomertortel zijn dit voorjaar
slechts achttien waarnemingen gemeld, voornamelijk van WortelKolonie en ’t Merkske. In de tuin
van Henk Laarhoven in Chaam
broedt wederom een koppel.
De veldleeuwerik, vroeger zo algemeen, is vrij zeldzaam geworden.
Enkele exemplaren worden nog
gemeld vanaf de Castelreesche Heide, de Bleeke Heide en de Regte
Heide.
Van de grauwe vliegenvanger zijn
slechts twee waarnemingen binnengekomen, een op de Hondsdonk en
een in de tuin van Henk Laarhoven.
Met de koekoek gaat het dit jaar
beduidend beter en er zijn weer
meer waarnemingen gemeld dan
vorig jaar. Met de wielewaal gaat
het dramatisch slecht en er werden
slechts vier waarnemingen gemeld,
allen gezien in ’t Merkske. Vorig
jaar rond deze tijd waren er negentien meldingen van de wielewaal!

De nachtegaal wordt alleen nog
gemeld in ’t Merkske en nergens
anders, dus ook niet in ’t Broek.
Het is onduidelijk waarom de ene
soort weer wat vooruitgaat en een
andere soort achteruitgaat. Slechtere omstandigheden in overwinteringgebieden, klimaatsverandering,
biotoop, minder insecten? Wie het
weet mag het zeggen!
BIJZONDERE
WAARNEMINGEN
Poelruiter
Eind april werd een poelruiter (foto
pag. 18) ontdekt op de Castelreesche
Heide. In zeldzame gevallen doet
de vogel tijdens de trek Nederland
aan, waar de vogel dan vooral gezien kan worden bij ondiepe poelen.
In mijn archief vind ik slechts twee
eerdere waarnemingen en beiden
waren op de Bleeke Heide in april
en mei 2007. De poelruiter wordt
vaak omschreven als een kleine
groenpootruiter. Determinatie van
de soort is niet echt eenvoudig.
Verschillen met een groenpootruiter
zijn o.a. het kleinere formaat, slankere voorkomen en vooral de donkere naalddunne en rechtere snavel.
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gebieden en zandkusten van Europa, Azië en Noord-, Zuid- en Midden-Amerika. In Europa is het
voornamelijk een broedvogel van
kustgebieden. In Nederland en België zijn strandplevieren alleen in
het broedseizoen aan te treffen. 's
Winters trekken ze naar het zuiden.
Rond 1950 waren mogelijk nog
1000 broedparen in Nederland.
Rond 2007 broedden er nog 270 tot
320 paar in Nederland. De strandplevier is als bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet.

poelruiter

De poelruiter leeft op de steppen,
moerassen en vochtige graslanden
van de Zwarte Zee tot de Aralzee
en op sommige plaatsen in Finland.
De poelruiter wordt vaak aangetroffen in het gezelschap van andere
steltlopers, maar foerageert doorgaans alleen of met soortgenoten in
kleine groepen. De vogel broedt in
de vochtige gedeelten van de steppen van Oost-Europa en overwintert in Afrika.
Steltkluut
Op 25 april en 6 mei werden steltkluten gezien op de Castelreesche
Heide. In totaal vind ik eenendertig
waarnemingen in mijn archief, allen
daterend uit deze eeuw. Het merendeel van die waarnemingen zijn
gemaakt in het jaar 2000. Van de
steltkluut broeden hooguit enkele
tientallen paren in Nederland, en
rond het Middellandse-Zeegebied is
de vogel talrijker. De Nederlandse
kluten overwinteren kort in Midden
-Afrika en komen vanaf maart al
weer terug. In het jaar 2000 broedde de steltkluut zelfs op de Bleeke
Heide! Gelukkig neemt de soort
tegenwoordig toe. Door de extreem
lange poten is de steltkluut een opvallende verschijning. In de vlucht
steken de poten ver achter het lichaam uit. Het voedsel bestaat o.a.

Foto: Henk Laverman / www.hlfotografie.nl

uit insecten, kreeftachtigen en kleine vissen, die door de lange poten
ook in dieper water gevangen kunnen worden.
Strandplevier
Op 30 april werd een strandplevier
gezien op de Bleeke Heide, de derde waarneming in het Mark & Leij
gebied volgens mijn archief. Alle
waarnemingen zijn deze eeuw gemaakt op de Bleeke Heide (2002 en
2006).De strandplevier is een waadvogel uit de familie van plevieren.
Het is een broedvogel van steppe-

steltkluut

Sprinkhaanzanger
De sprinkhaan(riet)zanger (foto pag.
17) is een vrij zeldzame vogel in
onze streek en in totaal vind ik 47
waarnemingen in mijn digitale archief (sinds 1970), waarvan twintig
meldingen alleen al dit jaar.
De sprinkhaanzanger is een onopvallend gekleurde vogel, die het
best te herkennen is aan de zang,
een monotone triller, die sprekend
lijkt op dat van een sprinkhaan. Dit
geluid is vooral in de schemering te
horen. Dat is meteen het enige dat
opvallend is aan deze riet- en ruigtebewoner. Hoewel de vogel zich
meestal onopvallend door dicht
struikgewas beweegt, laat het mannetje zijn zang horen vanaf een
open zangpost. Sprinkhaanzangers

Foto: Henk Laverman / www.hlfotografie.nl
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zijn erg onopvallend gekleurd en
bovendien behoorlijk schuw. Ze
houden er niet van zich uit de dekking van de vegetatie te begeven.
Sprinkhaanzangers zijn niet zo
kieskeurig wat het hun leefgebied
betreft; als het maar nat en ruig is.
Verder is er vrijwel niets bekend
van deze vogelsoort. Hierdoor is de
biologie van de sprinkhaanzanger
nog grotendeels in mysterieuze nevelen gehuld.
Fluiter
De fluiter is geen algemene vogel in
de streek, maar dit jaar zijn er opvallend veel waarnemingen, voornamelijk op de landgoederen de
Hondsdonk en het Valkenberg.
De fluiter is een onopvallende vogel die enige overeenkomst toont
met de fitis. Fluiters hebben echter
een opmerkelijk gele keel en een
gele wenkbrauwstreep. Toch laat de
vogel zich het best herkennen door
de zang die bestaat uit een serie
duuu klanken, gevolgd door een
aantal sip tonen met als afsluiting
een triller. De vogel zingt vaak vanaf een zangpost in een boom en
vliegt halverwege de zang in een
horizontale vlucht naar een andere
zangpost in een boom verderop. De
vogel bevindt zich meestal hoog in
een boom, waar een nest wordt ge-

fluiter

strandplevieren

bouwd met de ingang aan de zijkant. In de winter trekt de vogel
naar tropisch Afrika. Hij broedt
vooral in hoogopgaand en schaduwrijk, open bos.
De fluiter is vooral in het oosten
van Nederland en België een algemene vogel.
Bonte Vliegenvanger
Dit voorjaar zijn er 30 meldingen
binnengekomen van de bonte vliegenvanger (foto pag. 16). Dit zijn

Foto: Ron Verdonk / www.birdpix.nl

Foto: Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl

relatief veel meldingen als je bedenkt dat het totale aantal waarnemingen gedurende ruim 40 jaar
slechts 123 is. De bonte vliegenvanger werd vrijwel overal gezien
in het Mark & Leij gebied. In het
voorjaar trekken veel vogels vanuit
het noorden door Nederland naar
tropisch Afrika. Deze vogels zijn te
onderscheiden door de bijna zwarte
rug, terwijl de in Nederland en omgeving broedende vogels meer een
donkerbruin verenkleed hebben. De
bonte vliegenvanger broedt in natuurlijke boomholten, maar bij gebrek aan geschikte plekken doen
ook nestkasten dienst als nestgelegenheid.
De bonte vliegenvanger heeft een
sterke opmars gemaakt, vanuit
Centraal-Europa. Enkele decennia
geleden was de bonte vliegenvanger
nog een zelden in Nederland geziene vogel, tegenwoordig is deze
tweekleurige verschijning op veel
plekken te bewonderen. Vanaf een
vaste zitpost maken ze korte vluchten achter vliegende insecten aan en
vangen deze in volle vlucht.
Net als de grauwe vliegenvanger zit
ook de bonte vliegenvanger vaak in
een rechtopzittende houding op een
open uitkijkpost van waaruit op
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insecten gejaagd wordt. De vogel
vliegt op om langsvliegende insecten te vangen en keert vervolgens
weer terug op het vertrekpunt.
UIT DE MAILBOX

Erik Rijnen op 3 maart:
Om 17.00 uur kwam een forse
groep ooievaars laag over mijn
huis. Ik telde er in de gauwigheid
35-40. Nog naar Castelse hei gereden, maar nada. Ze moeten toch
ergens dichtbij zijn geland om de
nacht door te brengen. Meer? Meerle? De Maaien? Misschien krijgt
iemand nog de kans om ze beter te
zien en te tellen.
Johan Coertjens op 6 maart:
Vanochtend in de Manke Goren een
klapekster waargenomen en zo
goed als het kon trachten te fotograferen. Bovendien drie kleine bonte
spechten. Meerkoet was reeds nest
aan het opbouwen. veel rietgorzen
en een zingende geelgors. Baltsvluchten van buizerd boven de witte bergen. Ook torenvalk en sperwer op de Singelheide.
Stijn Leestmans op 7 maart:
Rond 18.15 uur kwamen er drie
kraanvogels over mijn huis te Rijkevorsel en zijn geland ergens tussen Rijkevorsel en Merksplas. Korte zoekactie leverde niets op.

Annie Leemans op 15 maart:
We zijn net naar ‘t Broek geweest.
We hebben drie grote zilverreigers
en zeker 40 kikkers gezien maar
nog geen vissen.
Erik Rijnen op 19 maart:
Vanochtend mijn eerste boerenzwaluw van 2011, boven het moeras
van Wortelkolonie jagend.
Huub Don op 19 maart:
Vanavond veertien geoorde futen
geteld op de Bleeke Hei; twaalf op
de voorste plas en twee op de achterste plas. Een koppeltje was al
met nestbouw bezig.
De boerenzwaluwen van gisteren
waren helaas weer weg.
Een nieuwe soort voor mij hier was
een vrouwtje brilduiker; tevens gezien door Harry van Vugt.
Jan Vermeulen op 25 maart:
Gisteren in late namiddag bij:
Schalleven: vijf IJslandse grutto's,
zevenentwintig grutto's, twaalf
krakeenden, twee pijlstaarten,
smient, drie kuifeenden, negen wulpen, dertien wintertalingen e.a. De
Maaijen (Leuris Boske): drie bonte
strandlopers, drie tureluurs, drie
grutto's, twee buizerds, twintig wulpen en twee graspiepers.

Huub Don op 25 maart:
Vanmiddag rondje Bleeke Hei gelopen. Drie keer de geoorde futen
geteld: eerst drieëntwintig, toen
eenentwintig, uiteindelijk maar
liefst vijfentwintig exemplaren!
Ook de dodaarzen dompelen regelmatig onder: eerst twee, toen drie,
toen vijf exemplaren. Totaal negen
man zomertaling: vier op voorste
plas en vijf op achterste plasje;
Ook nog een koppeltje op de Maaijen. acht kemphanen, een watersnip,
een zomerkleed zwartkopmeeuw,
havik, slechtvalk, grote zilverreiger
etc. Nog een 40 tal grutto's en ca.
380 wulpen. Geen zwaluwen, plevieren of strandlopers meer gezien.
Erik Rijnen op 26 maart:
Ondanks de onaangename noordelijke wind vanmiddag twee huiszwaluwen jagend boven moeras
Wortelkolonie, samen met een dozijn boertjes. Een verbetering van
mijn p.r. met twee dagen en dat in
een niet-olympisch jaar.
Johan Schaerlaeckens op 28
maart:
Ook wij hadden onze eerste zingende fitis. Verder twee onstuimig jagende slechtvalken boven de
Bleeke Heide, pal voor ons.
Vijf kleine plevieren vanaf Leuris'

Ad Jansen op 7 maart:
Hallo Jan, vanavond 18.38 uur
kwamen drie kraanvogels aangevlogen van de nieuwe Strumpt, verder
over mijn huis richting de Maaijen.
Vanmorgen nabij de Bleeke Hei:
een witte ooievaar vliegend richting
Meerle; ook een grote zilverreiger
was er.
Frank Degenaar op 8 maart:
Jan, afgelopen zondag zat op ‘t
Broek bij een nestkast een hevig
roepende steenuil in het volle zonlicht.

klapekster

Foto: Johan Coertjens
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Iedereen kan zijn waarnemingen,
liefst via e-mail, doorgeven aan:
Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam
boske met territoriumgedrag van
een van de paartjes. Hier ook drie
kemphanen, enkele witgatjes en
tureluurtjes.
Zowel op de Bleeke Heide als hier
baltsende grutto's. De grote aantallen zomertalingen en geoorde futen
hebben we niet gezien, slechts een
mannetje zomertaling. Nog wel
veel pijlstaarten en smienten.
Mieke Adriaensen op 29 maart:
Vanmorgen onder het genot van
een bakske koffie een oranjetipje in
onze tuin. Hij zat net als ik te genieten van het lentezonnetje.
Willem van Kruisbergen op 31
maart:
Gisteren, 30 maart, de eerste boerenzwaluw gezien bij de waterplas
aan de Baarleseweg.
Erik Rijnen op 2 april:
Vandaag mijn eerste zingende
boompiepers op Ulicotense Heide
en Wortelkolonie. Bij Baarlebrug
mijn eerste oranjetipje.

koolmees

Wim Cornelissen op 3 april:
Op zaterdag, omstreeks 17.30 uur
een rode wouw boven onze tuin aan
de Legstraat te Chaam.
Silvia Laarhoven op 3 april:
Vandaag zat er in onze tuin een
mannetje gekraagde roodstaart, de
eerste van dit jaar.
Wat een prachtig vogeltje, de laatste jaren zien we hem nauwelijks
meer in de tuin.
Annie Leemans op 6 april:
We zijn vanavond naar ‘t Broek
geweest en hebben twee snoeken
gezien. De een ongeveer 50 cm, de
andere 40 cm.
Silvia Laarhoven op 7 april:
Ik had vandaag een kleedje uit de
kattenmand buiten gelegd. De koolmezen maakten daar dankbaar gebruik van. En zo leveren onze katten een waardevolle bijdrage aan de
vogelstand (en ze vangen er nooit
een).
Johan Schaerlaeckens op 8 april:
Zojuis t kla pe ks te r La ngve n
(Strijbeekse Heide).
Eerste grasmus op 'kneuenplek" =
zandpad parallel Heistraat, 150 meter voor 90-gr bocht naar links op
eind bramenwal rechts (naast nieu-

Foto: Silvia Laarhoven

we houtwal). Weer paartje kleine
plevier op afgegraven stuk langs
Heistraat voorbij 'Hogeweg'. Waar
gisteren drie gekraagde roodstaarten zongen, vandaag slechts een
(pal voorbij ven rechts tegenover
Langven). Zwarte spechten zeer
actief.
Henk Laarhoven op 8 april:
Vanmiddag in onze tuin de eerste
bonte vliegenvanger van dit jaar.
Eerst luid zingend, daarna dook hij
een nestkastje in.
Erik Rijnen op 9 april:
Vanochtend mijn eerste nachtegaal
in de Halsche Beemden. Op Castelreesche Hei veel steltlopers op slikrandjes van de opdrogende vennen:
twaalf watersnip, acht witgat, zeven
tureluur, twee groenpootruiter en
twee kemphaan.
Jan Vermeulen op 10 april:
Vanmorgen in alle vroegte een lange wandeling gemaakt. Heistraat:
Zo wat de eerste vogel die ik zag
was een prachtig ma. beflijster in
weiland direct rechts aan begin Heistraat. Zandpad gevolgd evenwijdig
aan Heistraat: patrijs, twee zwartkoppen, vijf kneuters, twee roodborsttapuiten, grote bonte specht,
grauwe ganzen, vele hazen en tal
van andere vogels.
Strijbeekse Heide: gekraagde roodstaart, havik, kleine bonte specht,
twee zwarte spechten, vele boompiepers, twee boomklevers, roodborsttapuit, drie smienten, etc.
Merkwaardig: in een boom zaten
een nijlgans en een muskuseend
gebroederlijk naast elkaar.
Frank Degenaar op 11 april:
Ik had deze morgen in ‘t Broek
mijn eerste grasmus. (mijn vroegste
waarneming ooit)
Verder op Valkenberg een bonte
vliegenvanger (evenaring van mijn
vroegste waarneming ooit). Gisteren in het Merkske twee nachtegalen en een (echte) koekoek. Alle
genoemde waarnemingen in het
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de akkers. Bij de Boerenbaan ook
nog enkele veldleeuweriken, roodborsttapuit. Helaas geen geelgorzen
daar, maar misschien komen ze
nog?
Bij de Herdersweg een tuinfluiter.
Joost van den Ouweland op 19
april:
Gisteravond hoorde en zag ik mijn
eerste meikever voor dit jaar door
de beukentuin brommen.

gekraagde roodstaart

kader van mijn afgelopen 35 jaar
fe nologisc he notities extreem
vroeg!
Erik Rijnen op 15 april:
Op het nieuwe ven zuid van de parking Castelreesche Hei vanochtend
spectaculair veel steltlopers: negentien groenpoot, veertien witgat, drie
bosruiter, een zwarte ruiter, vijf

Foto: Huub Hugens / www.huubhugens.nl

kemphaan, drie tureluur, een bonte
strandloper, vier kleine plevier.
Waarom zou een mens nog naar de
Bleeke Hei of Estland gaan?
Frie Boon op 17 april:
Gisteren bij het gasstation een geelgors, gekraagde roodstaart, groene
specht, veel zwartkoppen, buizerd,
boompiepers en veldleeuweriken op

Jan Vermeulen op 21 april:
Vanmorgen langs zandbaan evenwijdig aan Heistraat gewandeld en
kwam Johan tegen. Nog heel even
Strijbeekse Heide gedaan. Gezien:
visarend die over vloog bij het
Langven, twee tapuiten, gekraagde
roodstaart, twee bonte vliegenvangers, twee roodborsttapuiten, tuinfluiter, grasmus, zwarte specht,
boomkruiper etc.
Johan Schaerlaeckens op 22
april:
Vandaag sprinkhaanrietzanger in 't
Broek (vanmorgen ontdekt door
Frank Degenaar). Ter plaatse m'n
derde boomvalk en (tot m'n stomme
verbazing) uitbundig zingende fluiter landgoed Valkenberg. Dat is
weer een paar jaar geleden dat we
die hier hoorden. Zowel in 't Broek
als Rette gebied roepende koekoek.
Huub Don op 24 april:
Poelruiter was vanavond nog op CH
aanwezig, samen met 10+ groenpoten, acht watersnippen, drie grutto's,
zingende geelgors, e.d. Op de
Bleeke Hei was het ook weer feest
met drie steltkluten, veel nerveus
roepende (en vertrekkende) regenwulpen, baltsende grutto's, tureluurs, groenpoten, geoorde fuutjes,
zomertalingen, etc. Als de tijd zo
ver is mogen ze mij hier uitstrooien
als nuttig nutriënt, wel met de juiste
windrichting natuurlijk.

poelruiters

Foto: Huub Don

Ad Jansen op 25 april:
Vanmorgen dacht ik dat de wekker
afliep, maar gelukkig was het een
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braamsluiper die volop aan het zingen was in de tuin. Het voorjaar
begint ook steeds vroeger: gisteravond vloog er al een meikever tegen de buitenlamp.
Frank Degenaar op 26 april:
Op de Maastrichtsebaan nabij munitiekamp Alphen hoorde ik minimaal acht veldkrekels: waar komen
die beesten in onze streek nog voor
behalve op/rond militaire terreinen?! Ik zal zelf het antwoord maar
geven: nergens!
Stijn Leestmans op 27 april:
Castelreesche heide: was juist daar
toen het lichtjes begon te regenen
en het was er een komen en gaan
van groenpoten: bij aankomst vertrokken er elf groenpoten en daarna
vielen er nog drie in. In totaal had
ik er negentien. Verder nog zes
kleine plevier, dertien bosruiter, vijf
witgat, twee watersnip, een kemphaan, vijf zwarte ruiter, veertien
tureluur. Nu is het wachten tot de
eerste temminks er verschijnt of
zo'n Kaspische plevier zou ook niet
slecht zijn.
Huub Don op 30 april:
Va na v o nd e e n a du l t ma n
STRANDPLEVIER op de Bleeke
Hei (m'n eerste ooit hier). Kwam tot
82 bosruiters (inderdaad een memorabel aantal), drieëntwintig groenpoten, twaalf kemphanen, drie kleine plevieren, vier oeverlopers en
320 regenwulpen kwamen slapen.
Bij een stevig briesje nog een doortrekkende gierzwaluw. Er kwamen
ook nog negentien steltjes van De
Maaijen af, maar te hoog; zat in
ieder geval een zwarte ruiter tussen
(roep).
Joost van den Ouweland op 2
mei:
Deze morgen met de maandelijkse
M&L Chaamwandeling het volgende rondje gelopen: Rode Vaartstraatje, langs de rand van de
Hondsdonk rondom het Langven en
Rondven en via het paadje langs de

citroenvlinder

jeneverbessen weer terug. Zeker
vier zangposten van de fluiter waarbij de volledige zang te horen was
(dus ook met de tju tju tju), van de
vijfde ben ik ook zeker maar ik wil
het niet te gek maken.
Meer dan vijftien zingende boompiepers en bij de tiende gekraagde
roodstaart ben ik gestopt met tellen.
Een bonte vliegenvanger en twee
boomleeuweriken zingend. Onderweg bleek dat ik ook de goudhaan-

viervleklibel

Foto: Wim Dumont

tjes nog hoor.
Alle tjiftjaffen, fitissen, vinken, diverse tuinfluiters, zwartkoppen,
bonte zandoogjes, citroenvlinders,
viervlekken etc. maakten deze
schitterende lentemorgen bijna
af. Want de slagroom op de taart,
de maggi in de soep, de cognac bij
de koffie was toch de "live and kicking" hazelworm in de buurt van
de jeneverbessen. Een passerende
hondenuitlater vond het de mooiste

Foto: Wim Dumont
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van de terugkeer in onze tuin van
de ZOMERTORTEL. Deze ochtend hoorden we hem voor het eerst
en even later zagen we hem door de
telescoop. Sinds 1992 hebben we
hem ieder jaar in de tuin waargenomen. Verder roept hier al dagen de
hele dag de koekoek, is de grauwe
vliegenvanger sinds vorige week
terug en zit er al weken een paartje
bonte vliegenvangers. Wat een genoegen.
Jan Vermeulen op 28 mei:
Ossengoor geweest: drie boomvalken aan het jagen op libellen boven
het water. Verder tenminste twaalf
geoorde futen en tien dodaarzen,
koekoek, zwarte specht, twee gekraagde roodstaarten en een fluiter
niet ver van de steengroeve.

venwitsnuitlibel

Foto: www.biopix.nl

adder die hij ooit gezien had. En dat
was het ook.

Ook een koekoek overvliegend
thuis.

Marianne Dumont op 4 mei:
Vanmorgen tussen de Hoogstratense baan en de Haldijk, aan de Vossendijk heb ik op één akker veertien
tapuiten gezien. Vanmiddag fietsten
we over de Franse Baan, en stopten
even omdat we een roodborsttapuit
zagen zitten. Toen ik even over de
akker tuurde met de verrekijker zag
ik tot mijn verbazing veertien gele
kwikstaarten en ook vier witte.

Pieter van Eil op 9 mei:
Bijna vergeten te melden. Vorige
week woensdagavond een visarend
in het Markdal! Opgejaagd door
twee kraaien hebben wij hem enkele malen stroom op en -afwaarts
zien vliegen. Hij leek te twijfelen
over de plaats waar hij een visje
wilde gaan verorberen, in `t Ginneken of in Meerseldreef . Uiteindelijk koos hij voor het laatste, en dat
zou ik ook gedaan hebben.

Henk Laarhoven op 8 mei:
Vandaag in onze tuin een mannetje
venwitsnuitlibel, volgens mijn libellengids een vrij zeldzame soort
op de zandgronden in Nederland.
Jan Vermeulen op 8 mei:
Vanmorgen een paar uur rondgezworven in de Hondsdonk. Vier
fluiters (een Roode Vaarstraat en
drie niet ver van het meer), eerste
grauwe vliegenvanger van het jaar,
koekoek (Rette), twee bonte vliegenvangers, vier gekraagde roodstaarten en een wespendief ook vlak
bij het meer.

Stijn Leestmans op 20 mei:
In de namiddag zat een kleine
strandloper in de Castelreesche
Heide samen met vier bontbekken,
zes tureluur, een groenpoot, twee
bosruiter en vijf kleine plevier. Verder nog juv kievit, twee geoorde
fuut en een wespendief. Aan het
moeras in wortel kolonie ook nog
twee koppels geoorde fuut waarvan
een koppel met twee jongen. Hier
ook nog twee zomertortels.
Henk Laarhoven op 22 mei:
Met grote vreugde geven wij kennis

Jan Vermeulen

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 1 juni 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
Tel.: 0161 491327
SMS: 06 5160 4190
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D

e maandelijkse wandeling op de eerste zondag van september 2011 willen we eens buiten ons werkgebied hou-

den.

Het is de bedoeling dat we 4 september a.s. onder begeleiding
van een ervaren IVN gids nader kennis gaan maken met de
Loonse en Drunense Duinen. Naast de Biesbosch, grenspark
“de Zoom Kalmthoutse Heide” en de Grote Peel een van de
nationale parken in Brabant.
Hoewel het meest bekend van de stuifzandvlaktes, die volgens de site www.nationaalpark.nl nergens anders in Noord
West Europa op deze schaal voorkomen, behoort het prachtige beek en moeras gebied De Brand ook tot het park. Kortom
een mooie gelegenheid om dit unieke gebied (nog) beter te
leren kennen en reden genoeg om u snel aan te melden voor
deze nazomerse wandeling.
We vertrekken op 4 september om 09:00 uur bij Bos en Duin
in Udenhout en na afloop drinken we daar koffie met zo’n
overheerlijke Udenhoutse Broeder.

Wandelen met Mark & Leij
Aanmelden vóór 1augustus 2011 bij :
mwildhagen@kpnplanet.nl / 0161-491801 of
Joost.van.den.ouweland@kpnplanet.nl / 0161-491608
Kosten: € 5,00 per persoon
(IVN gids, koffie en Broeder worden hiervan betaald)
Verzamelen voor vertrek :
4 september, 08:00 uur Marktplein in Chaam
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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.
Rugstreeppad dol op bluswater
Als bij werkzaamheden in de openbare ruimte schadelijke effecten
optreden voor beschermde soorten
is er een ontheffing nodig van de
flora- en fauna wet. Dat dit tot
vreemde situaties kan leiden, bleek
in de Noordoostpolder. Daar brandde in 2004 een stal van een kippenboer in de Noordoostpolder volledig af, ondanks bluspogingen van
de brandweer. Toen de agrariër eindelijk alle verzekeringsperikelen
achter de rug had en zijn stal wilde
herbouwen, kreeg hij daarvoor geen
toestemming: het bluswater had
poeltjes gevormd, waar de rugstreeppad zich vrijwel onmiddellijk
had gevestigd. Dit voorbeeld maakt
duidelijk hoe moeilijk het kan zijn
de natuurwetgeving consequent toe
te passen. Het is onbekend hoe deze
kwestie is afgelopen.
Bron: LPN landelijk overleg prioriteiten natuur

rugstreeppad

Foto: www.biopix.nl

Verwilderde katten versus wilde
katten
De wilde kat, een origineel Europees roofdier, rukt op richting Nederland. Tot groot enthousiasme
van ecologen is al een dier gefotografeerd in Limburg. Maar er zijn
ook zorgen: onze verwilderde huiskatten zouden kunnen kruisen met

de wilde katten en zo de biodiversiteit vervuilen.
In samenwerking met de Dierenbescherming, zijn de Provincie Limburg en het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra (WUR) een
onderzoek gestart. Verwilderde katten zijn gezenderd om hun handel
en wandel na te gaan. Blijven ze bij
dorpen hangen? Gaan ze ver de natuurgebieden in? Daarnaast zijn
fotovallen opgesteld in de bossen,
om dieren te kunnen volgen.
Bron: Nieuwsbrief “Vroege Vogels”

wilde kat

Foto: Dick Klees

Ontbossing Amazoneregenwoud
gehalveerd
Vorig jaar is half zo veel regenwoud in het Braziliaanse deel van
het Amazone regenwoud in ZuidAmerika gekapt als in 2008. In
2009 werd 1800 vierkante kilometer gekapt. Een jaar eerder was dat
nog 3600 vierkante kilometer. Dat
heeft de Braziliaanse minister van
Milieu, Izabela Teixeira, maandag
bekendgemaakt. De informatie is
met behulp van een radarsysteem
vergaard, maar dat werkt volgens
critici niet precies genoeg. Het
Amazoneregenwoud is het grootste
regenwoud ter wereld en beslaat
circa 7 miljoen vierkante kilometer.
Het grootste deel ligt in Brazilië.
Bron: Nu.nl/wetenschap

Brandplekpaddenstoelen
Hoe vervelend die bosbrand in de

duinen van Schoorl een jaar geleden ook was, hij levert tegelijk bijzondere natuur op. Er zijn paddenstoelen die alleen 'ontkiemen' als in
de bodem een temperatuur van rond
de 50 à 60 graden is geweest. Als je
nu gaat rondkijken in het verbrande
bos, vind je allerlei brandplekpaddenstoelen, zoals de oliebolzwam.
In ons land is een groep van ongeveer 50 soorten paddenstoelen die
op brandplekken groeien. Het zijn
soorten die nagenoeg afhankelijk
zijn van brand en normaal niet te
zien zijn. Bijna alle soorten uit deze
groep staan dan ook op de Rode
Lijst omdat brand in natuurgebieden weinig voorkomt. Brandplekpaddenstoelen hebben een belangrijke rol in het weer opkomen van
nieuw plantenleven op de verkoolde bodem. In een tijdsbestek van
twee tot drie jaar wordt de bodem
weer geschikt voor de vestiging van
planten en verdwijnen de brandplekzwammen. Na een bosbrand
is er min of meer een vast patroon
waarin paddenstoelen, mossen en
planten weer verschijnen.
Bron: Natuurbericht

Vegetarisch vleesontbijt
Groenteburgers, Quorn en Valess
worden gezien als een volwaardig
alternatief voor vlees. Ze bevatten
net zoveel eiwitten. Toch wordt de
smaak vaak betwist. Het Wageningse bedrijf Ojah zegt er voor het
eerst in te zijn geslaagd om nepvlees te maken met ook de structuur
en de smaak van vlees. De Wageningse onderzoekers ontwikkelden
‘Beeter’, een honderd procent
plantaardig product. Het is gemaakt
van soja, maar dan met lange vezels, zoals het spierweefsel van
vlees. Het kunstvlees kan lijken op
kip, maar ook op een hamlap of
biefstuk.
In Nederland werd vorig jaar voor
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62 miljoen euro aan vleesvervangers gekocht, minder dan 2 procent
van het bedrag dat werd uitgeven
aan vlees: 3,75 miljard euro. Het
gebruik van vleesvervangers neemt
wel toe. Sinds 2001 is de omzet
verdubbeld.
Bron: Vroege vogels

Oudste grutto
De dode grutto die in april door een
vogelliefhebber samen met zijn kornuiten bij Krommenie werd gevonden, blijkt de oudste, voor zover
bekend, in Europa. De steltloper
vond na een leven van 29 jaar, negen maanden en acht dagen door
onbekende oorzaak de dood in de
Krommenieër Woudpolder. Dat
heeft een woordvoerder van het
Landschap Noord-Holland gezegd.
De vogelaars stuurden de ring die
de dode grutto om zijn poot had,
naar het Vogeltrekstation in Wageningen. Daar bleek dat hij als kuiken was geringd op 11 juli 1981 in
het Wormer- en Jisperveld. Dat betekent dat de grutto circa vijf jaar
ouder is geworden dan de vorige
oudste grutto. Een steltloper wordt
gemiddeld elf jaar oud.
Bron: ANP

grutto

Foto: www.biopix.nl

Nederlands koraalrif lijdt onder
warme zee
De Saba Bank, een van de grootste
onderzeese atollen ter wereld, lijdt
onder de opwarming van de zee en
de steeds vaker voorkomende abnormaal hoge temperaturen van het
zeewater. De koraalriffen op de
Saba Bank vertonen grote dode
plekken en de riffen zijn ook bedui-

dend afgenomen in vergelijking
met 1996.
Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek dat het wetenschappelijk instituut Imares van de
Wageningen Universiteit heeft gedaan in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het ministerie
gaf opdracht voor het onderzoek
omdat de Saba Bank sinds vorig
jaar deel uitmaakt van Caribisch
Nederland en in oktober 2010 is
benoemd tot nationaal natuurpark.
De Saba Bank is ongeveer 2000
vierkante kilometer groot. Eerder
internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het gebied extreem rijk
is aan soorten en daarom heel belangrijk voor de biodiversiteit in
zee.
Onderzoeker Erik Meesters van
Imares heeft in de afgelopen maanden op tweehonderd plekken foto's
en films van de koraalbanken gemaakt. "Het goede nieuws is dat de
Saba Bank in tegenstelling tot koraalriffen dichter onder de kust vrijwel geen ziektes vertoont. Ook
zwommen er veel haaien, die het
elders in de wereldzeeën moeilijk
hebben," aldus Meesters.
Bron: ANP

Kleine ijsvogelvlinder keert terug
De kleine ijsvogelvlinder is terug.
Het aantal beestjes is weer net zo
groot als begin jaren negentig van
de vorige eeuw. Het bosvlindertje
verdween vooral in het zuiden van
het land omdat de leefgebieden ver
uit elkaar lagen en de verdroging
van het landschap daar harder toesloeg dan elders in het land. Rond
2000 was het aantal gedaald tot 10
procent van de populatie in 1992.
Na de eeuwwisseling ging het beter
met de ijsvogelvlinder. Dat komt
vooral door beter natuurbeheer. In
een aantal provincies wordt hard
gewerkt om de verdroging te verminderen. De vlinder voelt zich erg
thuis in de gebieden tussen weilanden en bossen. Bij herinrichting van

die gebieden is er extra veel aandacht om die gebieden zo geleidelijk mogelijk in elkaar te laten overgaan zodat de ijsvogelvlinder zich
daar thuis voelt.
Bron: ANP

kleine ijsvogelvlinder

Foto: www.biopix.nl

EU pakt uitsterven soorten aan
De Europese Unie wil voorkomen
dat de komende jaren nog meer
soorten dieren en planten verdwijnen. Een op de vier diersoorten in
de unie dreigt uit te sterven. Met
een actieplan moet de verscheidenheid aan leven (biodiversiteit) worden gered.
Eurocommissaris Janez Potocnik
(Milieu) presenteerde dinsdag zijn
voorstellen nadat de EU vorig jaar
op een milieuconferentie in het Japanse Nagoya al beloftes had gedaan. ,,Wij zijn een deel van de biodiversiteit, maar we zijn er ook afhankelijk van voor ons voedsel,
voor zoet water en schone lucht en
voor een stabiel klimaat'', benadrukte Potocnik.
Hij pleitte voor een volledige naleving van de huidige regels voor
natuurbescherming en herstel en
verbetering van ecosystemen. Daarnaast moeten landbouw en bosbouw duurzamer worden en moeten
de visbestanden van de EU beter
worden beschermd.
Bron: ANP

Voor u samengesteld door
Johan Schaerlaeckens
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