
O nder het thema “het nieuwe buiten van de Baronie” werd op zondag 
22 mei de oplevering van de Landinrichtingscommissie “Baarle-

Nassau” gevierd. De twee belangrijkste natuurdoelen in het project waren 
het dal van ’t Merkske (gemeente Baarle-Nassau) en het Chaamse Beken-
gebied (gemeente Alphen-Chaam). Nu de werkzaamheden achter de rug 
zijn, lijkt het ons goed om (in een notendop) weer te geven wat er allemaal 
bereikt is. In dit artikel beperken we ons tot het Chaamse bekengebied. Er 
is de laatste jaren ontzettend veel werk verzet met als belangrijkste resultaat  
dat de vijf Chaamse beken, na tientallen jaren, hun ecologische functies 
weer kunnen vervullen. We staan elke dag verbaasd hoe snel de natuur 
haar kansen pakt en het gebied is nog in volle ontwikkeling  
 
In het landinrichtingsplan werd 1000 ha Ecologische Hoofdstructuur gereali-
seerd (= 95% van de begrensde EHS-oppervlakte). De gronden werden toege-
wezen aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en (langs de beken) het wa-
terschap Brabantse Delta. Met de water- en natuurdoelen uit het Reconstruc-
tieplan (Reconstructie-commissie de Baronie) en het Waterschap Brabantse 

(Vervolg op pagina 3) 

Verder in dit nummer o.a.:Verder in dit nummer o.a.:  

  

“Natuurmonumenten  
informeert” 

(Frans van Zijderveld) 
~~~~~~~~~ 

“Van de voorzitter” 
(Sjef Langeveld) 

~~~~~~~~~ 
“Boomkikkers in ‘t Broek” 

(Jeroen Stoutjesdijk) 
~~~~~~~~~ 

“Duizendpoot” 
(Dick Klees) 
~~~~~~~~~ 

“Roesten en branden” 
(Erik van der Hoeven) 

~~~~~~~~~ 
“Het Ossengoor, pronkjuweel in de 

Chaamse bossen” 
(Johan Schaerlaeckens) 

~~~~~~~~~ 
“FSC keurmerk” 

(Sandra Reijnders) 
~~~~~~~~~ 

“Waarnemingen in de streek” 
(Jan Vermeulen) 

~~~~~~~~~ 
“Bloedzuigers m’n lust  

en m’n leven” 
(Jan Vermeulen) 

~~~~~~~~~ 
“Nieuw record huiszwaluwen” 

(Henk & Elly Meeuwsen) 
~~~~~~~~~ 
“Uitgelicht” 

(Johan Schaerlaeckens) 
 

NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief   
Mark & LeijMark & Leij  

jaargang 15, nummer 59jaargang 15, nummer 59jaargang 15, nummer 59   September 2011September 2011September 2011   

Het Chaamse Bekengebied: 
samen voor meer 

biodiversiteit: het werkt 
Viervlekwielwebspin     Foto: Wim Dumont 

Herfst 

De Strijbeekse beek, hier gezien vanaf de Ulicotenseweg, is na de oeverafgraving 
(weer) een lust voor het oog .                  Foto: Marianne Dumont 
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Natuuragenda 
         datum  aanvang  activiteit   onderwerp   spreker   vertrek  

  september       
23  vrijdag  20:30 onderzoek nachtvlinderavond   werkgroep  
24  zaterdag  9:00 werkdag werkdag   Marktplein Chaam  
25  zondag  9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen    bijenhal Alphen  

  oktober       
2  zondag  9:30 excursie wandelen Chaam   Bellevue  
9  zondag  9:30 excursie wandelen Baarle   Loswal Baarle  

13  donderdag  19:30 bijeenkomst fotogroep   Bellevue  
15  zaterdag  WG excursie wandeling fotogroep   werkgroep  
16  zondag  9:30 onderzoek inventarisatie vissen   Marktplein Chaam  
21  vrijdag  20:00 vergadering jaarvergadering   Bellevue  

21-23  vr - zo   expositie fotogroep fotogroep  Bellevue  
29  zaterdag  9:00 werkdag werkdag   Marktplein Chaam  
30  zondag  9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen    bijenhal Alphen  

  november       
6  zondag  9:30 excursie wandelen Chaam   Bellevue  

13  zondag  9:30 excursie wandelen Baarle   Loswal Baarle  

17  donderdag  19:30 bijeenkomst fotogroep   Bellevue  
18  vrijdag  20:00 lezing leven in de prehistorie Diederik Pomstra  Bellevue  
19  zaterdag  WG excursie wandeling fotogroep   werkgroep  
20  zondag  9:30 onderzoek inventarisatie vissen   Marktplein Chaam  
26  zaterdag  9:00 werkdag werkdag   Marktplein Chaam  
27  zondag  9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen    bijenhal Alphen  

  december       
4  zondag  9:30 excursie wandelen Chaam   Bellevue  

11  zondag  9:30 excursie wandelen Baarle   Loswal Baarle  
15  donderdag  19:30 bijeenkomst fotogroep   Bellevue  
16  vrijdag  20:00 lezing Madagaskar / Ghana Jan Vermeulen  Bellevue  
17  zaterdag  WG excursie wandeling fotogroep   werkgroep  
18  zondag  9:30 onderzoek inventarisatie vissen   Marktplein Chaam  
25  zondag  9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen    bijenhal Alphen  

  januari       
1  zondag  9:30 excursie wandelen Chaam   Bellevue  
8  zondag  9:30 excursie wandelen Baarle   Loswal Baarle  

12  donderdag  19:30 bijeenkomst fotogroep   Bellevue  
13  vrijdag  20:00 quiz Nieuwjaarsquiz Quizteam  Bellevue  
14  zaterdag  WG excursie wandeling fotogroep   werkgroep  
15  zondag  9:30 onderzoek inventarisatie vissen   Marktplein Chaam  
28  zaterdag  9:00 werkdag werkdag   Marktplein Chaam  
29  zondag  9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen    bijenhal Alphen  
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(o.a. klokjesgentiaan)en heidevo-
gels (o.a. nachtzwaluw) terugge-
keerd. Ingesloten tussen de Strij-
beekse Heide en Landgoed Honds-
donk ligt aan weerszijden van de 
Chaamse Beek het Rettegebied 
(Natuurmonumenten). Als verwor-
ven en ingericht beekdalgrasland nu 
een echte natuurparel. Door de re-
cente toename van houtwallen, 
poeltjes, laagtes, graanveldjes en 
steilrandjes in combinatie met ex-
tensief beheerde weilanden en 
graanveldjes een perfect jachtge-
bied voor zeldzame roofvogelsoor-
ten als boomvalk, havik en wespen-
dief. Spotvogel, kneu, boomleeu-
werik, grasmus, roodborsttapuit zijn 
gewone zangvogelsoorten. Net als 
op de Strijbeekse Heide is een ont-
moeting met een hazelworm of een 
levendbarende hagedis niet uitge-
sloten.  

 
Door de oude, statige landgoederen 
Hondsdonk en Valkenberg wan-
del je naar een ander beekdal: Het 
Chaamsche Broek. Drie van de 
vijf Chaamse beken komen hier 
samen. Door een extra inspanning 
van de Landinrichtingscommissie 
kon men twaalf jaar geleden al be-

Delta als inspirerende trekker werd 
de laatste jaren hard gewerkt aan de 
inrichting van de verworven gebie-
den.  
 
Door hermeandering, oeverafgra-
ving en het verwijderen van stuwen 
dansen er weer weide- en bosbeek-
juffers boven het (nu) stromende 
water van de Chaamse Beken. Mi-
grerende vissen kunnen vanuit de 
rivier de Mark de beken opzwem-
men om bovenstrooms te paaien. 
Kleine karekieten, sprinkhaan- en 
bosrietzangers vinden broedgele-
genheid in de rijke rietkragen. De, 
tot voor kort, steriele beken bruisen 
nu van het leven.  

 
Door het herstel van oude vennen 
en aangepast beheer kunnen we op 
de Bleeke heide (stroomdal Strij-
beekse Beek) in het voorjaar genie-
ten van baltsende grutto’s en ture-
luurtjes. Steltlopers trekken in grote 
getale door. Vanuit extensieve 
graanvelden roepen kwartels en 
patrijzen. Erboven hangen jubelen-
de veldleeuweriken. Vanaf weide-
paaltjes roepen gele kwikken. In het 
onlangs aangelegde helofytenfilter 
broeden kleine plevieren. De her-
stelde vennen zijn in het voorjaar 
slaapplaats van 1300 regenwulpen. 
In de winter komen er (in wisselen-
de aantallen) honderden toendra-
rietganzen en kolganzen slapen. 
Deze zomer patrouilleerden bruine 
kieken boven het gebied. Al jaren-
lang overwinteren er twee slecht-
valken. Vogelliefhebbers halen 
vanachter de strategisch geplaatste 
kijkmuur hun hart op aan de grote 
aantallen vogels. De kijkmuur was 
een cadeau van de hieronder ge-
noemde instanties bij het tienjarig 
bestaan van Mark en Leij.  

 
Bijna grenzend tegen de Bleeke 
Heide ligt de Strijbeekse Heide 
(SBB). Door vernatting, het uitbag-
geren van vennen, het open zetten 
en afplaggen van beboste stukken 
zijn veel verdwenen heideplanten 

(Vervolg van pagina 1) 

ginnen met de inrichting van het 
gebied: hermeandering van beken, 
het aanleggen van poelen en hout-
wallen, het accentueren van laagtes. 
Na het verwijderen van de fosfaat-
rijke bovenlaag ontwikkelen som-
mige beekdalgraslanden nu al rich-
ting ‘blauwgrasland’. Het gebied is 
rijk aan zangvogels (o.a. spotvogel, 
sprinkhaan- en bosrietzanger) en 
amfibieën (vinpoot-, kleine en al-
penwatersalamander). De kroon op 
het vele werk vond enkele weken 
geleden plaats met de herintroductie 
van de boomkikker. Hopelijk vindt 
de nachtegaal zijn weg terug naar 
dit schitterende gebied.  

 
Door Landgoed Valkenberg wande-
len we naar het Zwart Laag. In dit 
weilandencomplex tegen de 
Chaamsche bossen komen de 
Kloosterloop en de Schoutenloop 
samen in het Zwart Laag en vormen 
daarna de Valkenburgsche Leij. Het 
stroomgebied ligt in de Chaamsche 
bossen. Het gebied is nog maar re-
cent ingericht. Er kwam een nieuw 
beektracé en natte laagtes met 
kwelwater. Nieuwe poelen werden 
aangelegd en oude vergroot. De 
bodem van de oude beekloop werd 

boomkikker, onlangs ook uitgezet in ‘t Broek.         Foto: Wim Dumont 
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meentebestuur, het waterschap Bra-
bantse Delta, de Dienst Landelijk 
Gebied, de natuurbeherende instan-
ties, de lokale ZLTO (Baronie Zuid
-Oost) en de Mark en Leij. Op ver-
zoek van de provincie organiseerde 
Mark en Leij enkele jaren geleden 
een themadag voor vrijwilligers. 
Uit respect voor de samenwerking 
organiseerden we deze dag onder 
het thema: “mee-anderen”. We 
hebben ervaren dat bij deze zgn. 
‘logge’ instanties niet alleen geïn-
spireerde maar ook inspirerende 
mensen werken.  
Meer informatie over de gebieden 
vindt u op:  
http://www.brabantsedelta.nl/
algemene_onderdelen/
landinrichting/landinrichting 
 
 
 

Johan Schaerlaeckens 

opgehoogd en voorzien van een 
dam om water vast te houden. Deze 
beekloop is alleen in gebruik bij 
hoge waterstanden. Er ontstonden 
brede moeraszones en vochtig 
schraalland. Er konden zich bloem-
rijke graslanden ontwikkelen en op 
de hogere gronden werden kleine 
akkertjes aangelegd. Bij de poelen 
ontsproten braambosjes en langs de 
Valkenburgsche Leij kwamen hout-
singels en beplanting. Het gebied is 
een potentiële vestigingsplaats voor 
de boomkikker en zal ook veel vo-
gelsoorten aantrekken zoals de 
wulp en misschien zelfs wel de 
zeldzame watersnip.  

 
Tegen de Gilzeweg is het oude 
Katteven hersteld. Het herstel van 
deze drassige laagte wordt vooral 
een geschikt leefgebied voor amfi-
bieën.  
Het Zwart Laag grenst tegen de 

Chaamsche bossen, geen EHS-
gebied maar een bestaand bosge-
bied van 1300 ha. Deze bossen zijn 
door gewijzigd beleid en beheer de 
laatste jaren omgevormd van saaie 
productiebossen naar een spannend 
natuurgebied met een rijke biodi-
versiteit. Elders in de nieuwsbrief 
wordt dit gebied uitgebreid be-
schreven.  

 
Feitelijk grenzen alle beschreven 
gebieden aan elkaar zodat hier zich 
een formidabel natuurgebied ont-
wikkelt van meer dan 2000 ha. Het 
leuke is dat al deze gebieden bijna 
als een ring rondom Chaam liggen. 
We mogen ons gelukkig prijzen.  
Succes kent vele vaders maar de 
ongelooflijke resultaten die hier 
behaald zijn, zijn vooral een gevolg 
van de eendrachtige samenwerking 
van de provincie (c.q. Reconstruc-
tiecommissie de Baronie), het ge-

N a jaren van voorbereiden 
zijn terreindelen van Na-

tuurmonumenten geschikt bevon-
den voor herintroductie van de 
fotogenieke Boomkikker. Dit klei-
ne felgroene kikkertje was vroeger 
een veel voorkomende soort, juist 
in het kleinschalige landschap 
rondom Breda. Door het intensie-
vere grondgebruik, het in onbruik 
raken van poelen en het ontwate-
ren van gronden voor landbouw en 
wonen, verdwenen steeds meer 
geschikte plekken voor de boom-
kikker. Kleine geïsoleerde popula-
ties zijn kwetsbaar en uiteindelijk 
verdween helaas de boomkikker 
uit deze omgeving. 
  
Boomkikker terug in omgeving 
Breda 
De boomkikker kan in ons intensie-
ve landje met veel infrastructuur 
onmogelijk vanuit bestaande popu-
laties op eigen kracht haar oude 

leefgebieden bereiken. Herintroduc-
tie is dan een goede manier om 

soorten op geschikte plekken weer 
uit te zetten. Een besluit voor herin-

Boomkikker als ambassadeur 

boomkikkers springen uit de bak de natuur in 
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troductie vergt veel onderzoek, ter-
reinbezoeken en overleg. Terecht is 
de overheid kritisch, om mislukkin-
gen te voorkomen.  
Dankzij grondaankopen, onder an-
dere via landinrichtingsprojecten, 
inrichten (poelen, vochtige perce-
len, braamstruweel) en beheer in de 
afgelopen jaren, hebben deskundi-
gen recent aangegeven dat herintro-
ductie in natuurgebieden van Na-
tuurmonumenten mogelijk is. Afge-
lopen maand werden daarom enkele 
honderden opgekweekte boomkik-
kers van een populatie elders in 
Brabant uitgezet. Ook in gebieden 
van Staatsbosbeheer zijn boomkik-
kers uitgezet. Een grappig gezicht 
om al die kleine groene kikkertjes 
vanuit bakken de natuur in te zien 
verdwijnen. Door zorgvuldig de 
natuurgebieden te beheren, werkt 
Natuurmonumenten samen met 
vrijwilligers en andere organisaties 
aan het leefgebied van onder andere 
de boomkikker. Als de boomkikker 
het naar zijn zin heeft, weten we dat 
daar veel andere soorten van profi-
teren.  
Vrijwilligers en boswachters volgen 
in de komende jaren de ontwikke-
ling en verspreiding van de boom-
kikker. Wie weet hoor je tijdens een 
wandeling weer het kenmerkende 
gekwaak van de boomkikker. Vaak 
onzichtbaar, maar toch echt aanwe-
zig in de omgeving van Breda. Een 
aanwinst voor de natuur die zo weer 
een belangrijke ´ambassadeur´ 
heeft. 
  
Natuurbier 
Bier uit de natuur, het klinkt logisch 
en toch verrassend. Bier is een na-
tuurproduct, bedacht Natuurmonu-
menten West-Brabant, dus waarom 
geen eigen bier uitbrengen? In 
overleg met een regionale bierbrou-
wer is een traditioneel bier gebrou-
wen, het Brabants Gageltje ©, een 
blond bier van 6,5% dat lang houd-
baar is. Gagel is een beschermde 
plant die vooral voorkomt op voch-
tige plekken, bijvoorbeeld aan ven-
randen. Het ruikt een beetje naar 

was. Vroeger werd 
gagel gebruikt in 
plaats van hop. On-
der begeleiding van 
een boswachter zijn 
enkele handen vol 
aren van Gagel (de 
plant blijft natuur-
lijk ongeschonden) 
geplukt. Gagel komt 
onder andere voor 
op landgoed Wall-
steijn bij Zundert. In 
juli is het bier bij de brouwer ge-
proefd, een vervelende klus… Het 
bier heeft een herkenbare frisse 
smaak. 
De opbrengst van de verkoop van 
het bier wordt gebruikt voor het 
beheer van de natuur in West-
Brabant. De natuur geeft wat en 
krijgt er ook wat van terug. Het is 
eigenlijk dubbel genieten van het 
drinken van een Brabants Gageltje: 
genieten van een puur natuurbier en 
daarmee de natuur in West-Brabant 
steunen. Het Brabants Gageltje 
wordt verkocht in diverse cafes, 
uitspanningen en restaurants, ook in 
de omgeving van Chaam.  
Thuis het bier proberen is ook mo-
gelijk. Het bier wordt per doos van 
vierentwintig flesjes van 33 cl ver-

kocht. Een of meerdere dozen wor-
den na bestelling gratis thuis afgele-
verd. Een doos kost iets meer dan   
€ 40. Bestellen kan via Natuurmo-
numenten. 
  
Mark en Leij-Bank 
Natuurmonumenten heeft van het 
magazine Libelle fraaie banken ge-
kregen. Naast een mooie klik tussen 
het werk van Natuurmonumenten 
en de naam van het blad (Libelle) is 
duidelijk geworden dat veel lezers 
vaak in de natuur komen en dit 
waarderen. Libelle heeft daarom 
voor haar lezers een wedstrijd geor-
ganiseerd. Winnaars ´kregen´ een 
eigen bank in een natuurgebied van 
Natuurmonumenten. Voor West-
Brabant zijn vijftien banken afgele-

: www.natuurmonumenten.nl / @: Westbrabant@natuurmonumentn.nl / : 0165-523580 

de bank staat er nog, maar zonder plaatje 

 

het etiket van ‘het Gageltje’ 
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B ij voldoende belangstelling wil 
Mark en Leij een zoogdiercur-

sus organiseren. De cursus is inge-
pland van half maart tot half mei 
2012. De vogelcursus van afgelopen 
voorjaar was succesvol, waardoor 
Mark en Leij ook voor deze nieuwe 
cursus een ruime belangstelling ver-
wacht. 
 
Vergelijkbare opzet 
De opzet is ongeveer gelijk zijn aan 
die van de vogelcursus: 5 (dinsdag-)
avonden eens in de twee weken, tel-
kens gevolgd door een excursie of 
doe-avond waarop de theorie aan de 
praktijk getoetst kan worden. De cur-
sus wordt vrijwel geheel gegeven 
door Dick Klees. 
  
Behandelthema’s 
Aan de hand van enkele thema’s (o.a. 
zoogdieren in huis; zoogdieren in de 
tuin en woonomgeving, zoogdieren 
rond water, vleermuizen, roofdieren) 
wordt wat dieper ingegaan op het 
leven van een aantal soorten die waar 
te nemen zijn in onze eigen omge-
ving . De nadruk ligt daarbij op het 
beter leren kijken naar de zichtbare 
aspecten van deze tamelijk verborgen 
levende diergroep en op het beter 
kunnen interpreteren van wat je ziet. 
 
Animo peilen 
Het definitieve programma met data 
wordt komende winter bekend ge-
maakt. De kosten bedragen maximaal 
circa € 50,- per persoon. Via deze 
vooraankondiging willen wij de ani-
mo onder de leden van Mark & Leij 
peilen. Deelname staat overigens ook 
open voor niet-leden. 
 
Belangstellenden kunnen zich, bij 
voorkeur per e-mail, voorlopig aan-
melden bij de volgende personen: 
Cees Damen: damenc@xs4all.nl 
Pieter van Eil: pieterenyvon-
ne@casema.nl 
Jeroen Stoutjesdijk: 
jjmr.stoutjesdijk@breda.nl 

Vooraankondiging 
zoogdiercursus 

Van de  
voorzitter:  
Samenwerken met  
zuster verenigingen 

 

S amenwerken met zuster vereni-
gingen kan meer gewicht geven 

aan wat wij als Mark&Leij willen be-
reiken. De kans dat we ons doel berei-
ken wordt groter. Daarom wil ik dit 
samenwerken promoten. De volgende 
voorbeelden van samenwerken hebben 
hun meerwaarde wat mij betreft al 
bewezen. 
 
Van onze Belgische zustervereniging 
Natuurpunt Markvallei kregen we een 
uitnodiging voor de Big Jump. Dit was 
een manifestatie om iedereen te laten 
weten en te laten zien dat schoon op-
pervlaktewater belangrijk is. Op 10 juli 
sprongen we gezamenlijk in de Mark 
bij de grensovergang in Galder.  
Met de vereniging ABC milieugroep 
heeft onze vereniging zich met succes 
sterk gemaakt om de aanpak van de 
LOG gebieden aan te passen.  
Met de heemkundekring Carel de Roy 
en Ledevaert hebben we gewerkt aan 
de ommetjes in Alphen - Chaam. 
Met de Vereniging Mark en Donge, de 
KNNV afdeling Breda, met Natuur en 
Milieuvereniging Markkant en de Bra-
bantse Vogelwerk groep hebben we 
samen het initiatief genomen voor een 
duurzaam Markdal. Binnenkort worden 
de eerste concrete stappen genomen.  
Zusterverenigingen bieden elk een ei-
gen programma met wandelingen, stu-
diebijeenkomsten, lezingen en publica-
ties. Dus ook voor de leden van deze 
verenigingen wordt het aanbod van 
activiteiten groter. De webpagina’s en 
adres verwijzingen van de bovenstaan-
de verenigingen staan elders in de 
nieuwsbrief.  
 
Ik wens ieder van ons heel veel samen-
werking. 

 
Sjef Langeveld 

 
(zie ook pagina  14, kolom 3) 

verd. Zo zijn er banken geplaatst in 
de Hollandse Bossen, in ‘t Broek, 
landgoed Visdonk en Groote Meer 
(onderdeel Grenspark De Zoom 
Kalmthoutse Heide). Op de bank, 
naast de onvermijdelijke logo´s van 
Libelle en Natuurmonumenten, 
vind je een plaatje met de naam van 
de winnaar of iemand die de win-
naar i.v.m. overlijden of juist ge-
boorte wil herdenken. Zo krijgt de 
plek van de bank voor deze perso-
nen een belangrijke betekenis. Voor 
andere bezoekers is de bank ge-
woon een welkome zitgelegenheid 
op een mooie plek.  
 
Op verzoek van Natuurmonumen-
ten West-Brabant heeft Libelle in-
gestemd met het markeren van twee 
banken voor een specifiek doel. Op 
de Groote Meer is een bank ge-
schonken aan alle vrijwilligers die 
zich op de Brabantse Wal inzetten 
voor Natuurmonumenten en de na-
tuur. Voor een bank op de overgang 
van de Strijbeekse Heide naar het 
dal van de Chaamse Beek is een 
bank geschonken aan Mark en Leij 
voor haar inzet voor de natuur. Dat 
dit een goede keuze is bleek wel na 
enkele dagen: het plaatje met daar-
op de bedanktekst voor Mark en 
Leij was verdwenen! Waarschijn-
lijk meegenomen door een echte 
fan van Mark en Leij. Mocht ie-
mand het plaatje vinden of zich 
achteraf schuldig voelen, dan is het 
doorgeven van een plek waar het 
plaatje wordt teruggelegd of is ge-
vonden voldoende. Geef dit door 
aan Natuurmonumenten. Mocht het 
plaatje niet terug komen, dan wordt 
natuurlijk een nieuw plaatje aange-
schaft. Of, zoals een voorbijganger 
zei: de bank staat er toch nog…. 
Dus hierbij: Libelle en Natuurmo-
numenten bedanken Mark en Leij 
voor haar inzet voor de natuur.  
  
Natuurmonumenten West-Brabant 

Frans van Zijderveld 
Foto’s: Kees Akkermans   
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door Sjef meegesjouwd, liepen we 
via een wat noordelijker route terug 
naar het kraaiennest. Het was in-
middels droog en het zonnetje 
kwam af en toe door het wolken-
dek. Ik noteerde nog meer planten-
namen: blauwe water ereprijs 
(Veronica), zilverschoon, moeras-
vergeetmijniet, vijfvingerkruid, ge-
le waterkers, gewone veldbies 
(Luzula), heelblaadjes (een compo-
siet), rolklaver, weegbree, jacobs-
kruiskruid, kamgras, heermoes, late 
guldenroede (Solidago), roze kla-
ver, poelruit (Thalictrum), mei-
doorn met het meidoor stippel-
motje, veldlathyrus (Lathyrus pra-
tensis), zwarte populieren die ooit 
in de klei geplant zijn als begelei-
ding voor schepen, lidsteng, brunel 
op de dijk, slijkgroen en naaldwa-
terbies in de getijdezone, twee pio-
niers die bij elkaar horen, Salix ca-
prea de vroegst bloeiende wilge-
soort, witte waterkers, kattestaart, 
ereprijs, zeegroene rus. Ondertus-
sen hoorden we nog een bosrietzan-
ger. 
 
Stippelmotjes kunst 
In 2011 waren er extreem veel stip-
pelmotjes. Wij zagen het werk van 
de rupsjes van de wilgenstippel-
motjes. Tijdens de boottocht zagen 
we al vele wilgen die als het ware 
waren ingepakt door het stippel-
motje. Het mooist was echter de 
lange rij wilgenreuzen op de ‘kop 
van den oude wiel’ die geheel wa-
ren verpakt in zijdeachtige grijze 
sluiers. Het rupsje van de stippel-
mot is grijs gestreept en circa een 
centimeter lang. Het was een in-
drukwekkend kunstwerk wat al die 
stippelmotjes samen gecreëerd had-
den. Ze creëerden als het ware een 
grijze draad door de hele excursie. 
 

 
Sandra Reijnders 

O p 11 juni gingen we met 
Mark & Leij op excursie 

naar de Sliedrechtse Biesbosch. De 
belangstelling was vrij mager. Mo-
gelijk dachten veel leden dat ze er 
al geweest waren, net als ik vorige 
keer. Elk bezoek aan de Biesbosch 
is echter weer anders. Ik ben blij 
dat ik me heb laten overhalen om 
mee te gaan. Het was weer totaal 
anders als vorige keren en met een 
kleine groep is er meer persoonlij-
ke aandacht van onze Staatsbosbe-
heergids Jack van der Neut. Voor-
al het stippelmotje maakte deze 
reis een onuitwisbare indruk. 
 
Vogelshow 
Naast onze Staatsbosbeheergids 
Jack van der Neut waren er diverse 
andere kenners mee op excursie. Zo 
droegen kenners als Sjef Lange-
veld, Erik van der Hoeven en Piet 
van Iersel belangrijke steentjes bij 
aan het herkennen en benoemen 
van dieren en planten. Om 8.30 uur 
vertrok de fluisterboot vanaf het 
Biesboschcentrum Dordrecht. We 
voeren door de kreken in oostelijke 
richting. Rond onze boot speelde 
zich een ware vogelshow af. Ik heb 
diverse zwaluwsoorten leren onder-
scheiden. Al snel hadden de heren 
door dat ik de waargenomen vogel-
namen opschreef en ze wezen me 
op vele vogelsilhouetten en -
geluiden. 
 
Vogelnamen 
De volgende soorten namen we 
waar: gierzwaluw, huiszwaluw, 
oeverzwaluw, boerenzwaluw, brui-
ne kiekendief, boomvalk, zwarte 
stern, visdiefje, blauwe reiger, lepe-
laar, tureluur, wilde eend, fuut, ta-
feleend, meerkoet, bergeend,         
Cetti’s zanger, rietzanger, kleine 
karrekiet, rietgors, koekoek, tjif 
tjaf, fitis, karrekiet, buizerd, winter-
koning, scholekster, kapmeeuw, 

aalscholver, tuinfluiter, zwartkop, 
purperreiger, ekster, kleine mantel-
meeuw, koolmees, vink (met Bies-
bosch dialect), knobbelzwaan. 
 
Plantenrijk 
Na de vogelshow gingen we aan 
land bij het kraaiennest. Het was 
inmiddels winderig en regenachtig. 
We gingen op pad, weer in oostelij-
ke richting. Gelukkig konden we 
van het wandelen een beetje opwar-
men. Vanaf het kraaiennest liepen 
we helemaal naar de oostelijke punt 
van de Dortsche Biesbosch over ‘de 
kop van den oude wiel’. Tijdens 
deze wandeling veranderde de 
grondsoort van klei, via zavel naar 
zand en de flora veranderde mee. 
Het tweede deel van de excursie 
wijdde moeder natuur daarom aan 
de flora. Ik heb veel planten gezien, 
waarvan ik de gecultiveerde soorten 
ooit in Boskoop heb geleerd. Ik 
vond het erg leuk om deze kennis 
weer eens op te halen. 
 
Plantennamen 
De volgende plantensoorten namen 
we waar: engelwortel, moeraskruis-
kruid, kattestaart, wilgeroosje, vale-
riaan, smeerwortel, koolzaad, riet, 
biezen, mattenbies, echte kruisdis-
tel, kleine ratelaar, moerasandoorn. 
Langzaam werd het terrein hoger en 
kwamen we meer zandminnende 
soorten tegen: avondkoekoeks-
bloem, akkerdistel, poelruit, geel 
gl a d wa ls t ro , be e md kro o n 
(Knautia), groot trilgras, meidoorn, 
oosterse morgenster, grasklokje 
(Campanula), kattendoorn, kleef-
kruid, heksenmelk, zeepkruid. We 
zagen ook enkele insecten: 
klein geaderd witje, sabelsprink-
haan (bijna tien cm), nog een zeven 
cm grote groene sprinkhaan. 
 
En meer 
Na een kopje koffie, heel de reis 

Terugblik: excursie Biesbosch 
Waar een piepklein stippelmotje groot in kan zijn 
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O p 22 juli 2011 zijn in het 
Chaams Broek 360 jonge 

boomkikkertjes uitgezet. De intro-
ductie vond plaats in aanwezigheid 
van een aantal vertegenwoordigers 
van Natuurmonumenten (eigenaar
-beheerder), ecologisch adviesbu-
reau Natuurbalans uit Nijmegen – 
verantwoordelijk voor de weten-
schappelijk verantwoorde uitvoe-
ring van het geheel – en enkele 
leden van RAVON Noord-Brabant 
en Mark & Leij. Om de toeloop in 
het kwetsbare gebied wat overzich-
telijk te houden, was aan het ge-
beuren van tevoren maar in be-
perkte mate ruchtbaarheid gege-
ven.  
 
De boomkikkerintroductie in ‘t 
Broek maakt deel uit van een groter 
project waarbij nog drie andere ge-
bieden in Brabant betrokken zijn, 
waaronder de vallei van het Merks-
ke. Om de kans van slagen van het 
project voldoende groot te maken, 
dienen in totaal gedurende drie ach-
tereenvolgende jaren ruim 300 ju-
veniele, net gemetamorfoseerde 
boomkikkers in elk gebied te wor-
den uitgezet. Tegelijk met deze eer-

ste uitzetting in ‘t Broek vond in de 
vallei van het Merkske alweer de 
derde uitzetting plaats; vijftien 
jongvolwassen mannetjes hebben 
daar in mei van dit jaar reeds hun 
roep laten horen. 
 
Hoewel ‘t Broek gedurende de laat-
ste twintig jaar, met name in het 
kader van de landinrichting, in een 
aantal fasen al heel mooi was inge-
richt, heeft Natuurmonumenten het 
afgelopen jaar nog hard moeten 

werken om het ook echt geschikt te 
maken voor boomkikkers. Het re-
sultaat van dit werk mag er zijn. 
Een felicitatie aan het adres van 
beheerder Kees Akkermans is hier 
op zijn plaats. Er zijn een aantal 
schitterende plasdraszones aange-
legd met helder, in het voorjaar snel 
opwarmend water. Periodieke 
droogval zal de vis weghouden, en 
het maai- en begrazingsbeheer van 
Natuurmonumenten zal houtopslag 
tegengaan. De voortplantingsmoge-
lijkheden lijken dus verzekerd. De 
jonge boomkikkers zullen hiervan 
overigens pas over twee jaar ge-
bruik maken. Voorlopig hoeven ze 
alleen maar te overwinteren in de 
strooisellaag onder één van de vele 
in het kleinschalige gebied aanwe-
zige houtwallen, en in het zomer-
halfjaar op een braamblad in de zon 
te zitten, naar langskomende vlieg-
jes te happen en te groeien. Als het 
te warm wordt verhuizen ze naar 
een beschaduwd blad een beetje 
dieper in het braamstruweel, en als 
er gevaar dreigt laten ze zich       
gewoon vallen. Geen slecht leven 
toch! 
Zonbeschenen braamstruweel is er 
al heel wat langs de randen van de 
houtwallen en het kan de komende 

Boomkikkers in ’t Broek 

Sander van de Koppel van Natuurbalans geeft uitleg in het veld.    

Kees Akkermans maakt foto’s van zijn nieuwe boomkikkers  
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jaren nog flink worden uitgebreid; 
onder andere door het tactisch ver-
zetten van wat prikkeldraden. 
 
Nadat de boomkikkertjes zijn los-
gelaten, zijn ze gedurende de eerste 
maand intensief gevolgd. Dit om zo 
veel mogelijk te weten te komen 
over de mate van overleving, de 
groei en de verspreiding door het 
gebied. Dit intensieve, maar heel 
leuke werk werd deels gedaan door 
mensen van bureau Natuurbalans, 
deels door de amfibieënwerkgroep 
van Mark&Leij, die overigens ook 
al vanaf het begin betrokken is bij 
het volgen van de boomkikkers in 
de vallei van het Merkske. Natuur-
monumenten heeft ons dat ge-
vraagd omdat deze natuurterreinbe-
herende instantie het voor het 
draagvlak belangrijk vindt dat men-
sen uit de regio, en met name men-
sen van de plaatselijke natuurvere-
niging bij het project betrokken 
zijn.  

Tot nu toe doen de nieuwe bewo-
ners van ‘t Broek het fantastisch. Ze 
verspreiden zich mooi langs de 
braamstruwelen, maar blijven wel 
keurig in het gebied. Op de beste 
teldag vonden we er 74 van de 360 
terug. Dat is ruim 20%. Ter verge-
lijking: in de vallei van het Merks-
ke is de score tot nu toe maximaal 
10 %. En je ziet ze in een maand 
tijd groeien als kool. 
Soms gaat er in dit land gewoon 
iets goed! Zelfs Bleeker zou trots 
zijn, als ie er de tijd voor had. Wij 
zullen u de komende jaren via de 
Nieuwsbrief op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen in beide na-
tuurgebieden. 

 
Tekst en foto: 

Jeroen Stoutjesdijk 

 

Lezing:  
Leven in de prehistorie 

Cursusdagen prehistorieCursusdagen prehistorie: 
Voor degenen die zelf aan de slag willen gaan met 
steentijdtechnologie, organiseert Mark & Leij samen 
met Diederik enkele cursusdagen. Daarbij komen al-
lerlei onderwerpen aan de orde, zoals het vervaardi-
gen van gereedschappen uit hout en steen, vuur ma-
ken, potten bakken, zoeken naar eetbare planten, ko-
ken boven een open vuur, het vervaardigen van touw 
uit natuurlijke vezels en nog veel meer. Deze cursus-
dagen zijn beperkt tot twintig deelnemers, dus rea-
geer snel. Aanmelden bij John van Raak, Ravenbos 3 
in Chaam, 06-30335917, johnvanraak@telfort.nl 

V rijdagavond 18 november neemt onderzoeker Diederik 
Pomstra ons mee naar het leven in het stenen tijdperk. 

 
In het eerste uur komt de steentijdarcheologie 
van Nederland aan de orde, met de nadruk op de 
periode na de laatste ijstijd, waarin het klimaat 
redelijk te vergelijken is met dat van ons. 
Na de pauze staat de lezing in het teken van 
steentijdtechnologie. Diederik illustreert dit aan 

de hand van een zogenaamd ‘leefproject’ dat hij in 2005 met 
een kleine groep heeft uitgevoerd, en waarbij met behulp van 
de uitrusting van een bepaald steentijdvolk een poos wordt 
geleefd op de bij dit volk passende manier. Diederik brengt 
ook een behoorlijk aantal voorwerpen mee die iedereen kan 
vasthouden en bekijken. 

 

Diederik PomstraDiederik Pomstra  

Vrijdag 18 november:Vrijdag 18 november:Vrijdag 18 november:   
Diederik PomstraDiederik PomstraDiederik Pomstra   

Café Bellevue, ChaamCafé Bellevue, ChaamCafé Bellevue, Chaam   
Aanvang 20:00 uurAanvang 20:00 uurAanvang 20:00 uur   
Iedereen is welkom Iedereen is welkom Iedereen is welkom    

en de toegang is gratisen de toegang is gratisen de toegang is gratis...   

                            
 
 
mes 
gevonden in Chaam klokbeker 

...Tot nu toe doen de nieuwe 
bewoners van ‘t Broek het  
fantastisch. Ze verspreiden  

zich mooi langs de braamstru-
welen, maar blijven wel  
keurig in het gebied... 
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klassieke voorbeeld is de zwarte 
graanroest (Puccinia graminis). Een 
deel van het leven van deze roest 
speelt zich af op zuurbessoorten 
(Berberis). Het verhaal van de cy-
clus kan het beste beginnen met de 
dikwandige wintersporen, de teleu-
tosporen. Deze tweecellige sporen 
bevinden zich op de stoppels van 
tarwe. Uit elke van de twee cellen 
groeit een korte kiemdraad. Na de 
vorming van drie tussenwanden 
ontstaat op elk van de aldus ge-
vormde vier compartimenten een 
zogenaamde basidiospore. Niet alle 
vier de basidiosporen zijn wat be-
treft het genetisch materiaal hetzelf-
de: er zijn twee + sporen en twee ─ 
sporen. Deze sporen worden door 
de lucht verspreid en kunnen de 
bladeren van een zuurbes infecte-
ren. Op de bovenkant van de blade-
ren ontstaan urnvormige, ingezon-
ken ‘pukkels’: de spermogonia. 
Langs de randen van deze orgaan-
tjes, die uit + of ─ weefsel bestaan, 
groeien speciale schimmeldraden: 
de receptieve hyfen. Binnen in de 
spermogonia worden sporen ge-
vormd die we spermatiën noemen. 
Wind of insecten zorgen voor het 

P lanten kunnen ziek worden. 
Een plantenziekte kan veroor-

zaakt worden door verschillende 
organismen. Aantastingen door 
schimmels, bacteriën, virussen en 
nematoden worden meestal ziekten 
genoemd. Aantasting door insec-
ten, mijten en andere dieren zoals 
vraat door wild en vogels, noemt 
men plagen. 
In Nederland zijn schimmels de 
belangrijkste veroorzaker van 
plantenziekten. Voorbeelden hier-
van zijn de aardappelziekte, iep-
ziekte, echte meeldauw, valse meel-
dauw, bepaalde heksenbezems en 
schurft (bij appel). In dit artikel 
worden alleen de roesten en bran-
den behandeld. Branden komen 
wel niet veel voor maar omdat de 
veroorzakers verwant zijn aan de 
roestschimmels worden ze ook be-
sproken. 
 
Schimmels 
Vroeger werden schimmels tot het 
plantenrijk gerekend, waarschijnlijk 
omdat ze net als planten een stevige 
wand om hun cellen hebben. Een 
dergelijke celwand ontbreekt bij 
dieren. Uit recent onderzoek is ove-
rigens gebleken dat schimmels meer 
verwant zijn aan dieren dan aan 
planten. Schimmels bezitten een 
celkern en ze zijn meestal meercel-
lig. Ze zijn opgebouwd uit lange 
dunne draden (hyfen) die samen de 
zwamvlok of het mycelium vormen. 
De voortplanting vindt meestal 
plaats door sporen. Deze sporen zijn 
in de regel eencellig. Omdat schim-
mels geen bladgroen bezitten zijn 
ze voor hun organische stoffen af-
hankelijk van andere levende we-
zens. Veel schimmels leven als sa-
profyt, dat wil zeggen dat ze van 
afval leven. Een minderheid leeft 
als parasiet; ze betrekken hun voed-
sel van een levende gastheer. Wan-
neer die gastheer een economisch 
belangrijk gewas is, dan leidt dat tot 
een mislukte oogst. Behalve sapro-

fyten en parasieten zijn er ook 
schimmels die in symbiose leven 
met andere organismen, meestal 
planten. De meest voorkomende 
manier is mycorrhiza, een mantel 
van schimmeldraden die de haar-
wortels van planten omhult. De 
plant kan zo meer voedingsstoffen 
uit de bodem opnemen en de schim-
mel krijgt als tegenprestatie koolhy-
draten van de plant. Het schimmel-
rijk wordt ingedeeld in verschillen-
de stammen. Eén van die stammen 
wordt gevormd door de Basidiomy-
ceten. De schimmels van deze 
groep hebben in een bepaald stadi-
um een manier van sporenvorming 
gemeen: er worden steeds vier spo-
ren gevormd op een zogenaamd 
basidium. Tot deze groep behoren 
de meeste van onze paddenstoelen, 
maar ook de roesten en branden.  
 
Zwarte graanroest 
De roestzwammen vormen een gro-
te groep van ruim 5000 soorten. Ze 
hebben allemaal een levende 
waardplant nodig om te kunnen 
groeien. Vaak hebben ze een inge-
wikkelde levenscyclus waarbij twee 
waardplanten zijn betrokken. Het 

Roesten en branden 

berberis              Foto: M.E. Noordeloos / www.paddenstoel.nl 
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transport van deze sporen naar de 
receptieve hyfe van een ander sper-
mogonium (+ of ─). Een + spore 
kan een ─ hyfe ‘bevruchten’ en om-
gekeerd. In tegenstelling tot de be-
vruchting zoals we die kennen bij 
onszelf versmelten de kernen niet. 
Er ontstaat een tweekernige cel, die 
daarna uitgroeit tot een tweekernig 
mycelium (+ en ─). De hyfen groei-
en dan tussen de cellen van het blad 
van de zuurbes naar de onderzijde. 
Hier ontstaan orgaantjes die weer 
een ander type sporen ontwikkelen: 
de aecidiosporen. Deze tweekernige 
sporen kunnen door de wind wor-
den verspreid en kunnen alleen tar-
weplanten infecteren. Hier vindt 
dus waardplantwisseling plaats. Na 
kieming op de tarwestengels groei-
en er hyfen door de huidmondjes 
waarbij voedsel wordt opgenomen 
uit naburige cellen. Na ongeveer 10 
dagen produceert het mycelium een 
sporevormend orgaan: het uredium. 
Bij rijpheid barsten de uredia door 
de opperhuid van de plant naar bui-
ten en kunnen de geelachtige ure-
dosporen worden verspreid door de 
wind. Er kunnen dan steeds op-
nieuw uredia gevormd worden en 
dus steeds opnieuw tarweplanten 
worden geïnfecteerd. Uiteindelijk 
kan dit alles uitgroeien tot een epi-
demie. Een wandeling door een der-
gelijk tarweveld levert roestkleurige 
broekspijpen op. Tegen de tijd dat 
de tarwe rijp is gaat de schimmel 
over op de vorming van de tweecel-
lige teleutosporen. Vroeg in de win-
ter versmelten de twee kernen per 
cel. De twee cellen zijn nu diploïd, 
dat wil zeggen dat ze een dubbele 
set chromosomen bezitten. Bij men-
sen is dat heel gewoon; bijna al on-
ze cellen zijn diploïd. We hebben 
een set van moederszijde en een set 
van vaderszijde. Onze geslachtscel-
len daarentegen hebben maar één 
set. Bij de roestschimmel duurt het 
diploïde stadium heel kort. Direct 
na een vorstperiode wordt het aantal 
chromosomen door middel van een 
speciale deling weer gehalveerd en 
kunnen de basidiosporen worden 

gevormd. Zo is de cirkel rond. Een 
ingewikkeld leven voor een op het 
oog eenvoudig wezen!  
 
Andere roesten  
Voor mensen die van tuinieren hou-
den is kaasjeskruidroest (Puccinia 
malvarearum) op stokroos waar-
schijnlijk een bekend verschijnsel. 
Aan de bovenzijde van het blad ont-
staan heldergele tot oranje vlekken. 
Op de onderkant zie je dan oranje 
gezwollen ‘pukkels’, hierin worden 
de teleutosporen gevormd. Later 
kleuren ze lichtbruin. Deze roest 
heeft een zeer eenvoudige levenscy-
clus met maar één waardplant. Uit 
de teleutosporen ontstaan basidiën 
die vervolgens basidiosporen leve-
ren. Deze sporen infecteren op-
nieuw stokrozen (of verwante plan-
ten). De schimmel groeit tussen de 
bladcellen en vormt na korte tijd 
opnieuw teleutosporen. Een ander 
mooi voorbeeld van een roest is 
jeneverbes-perenroest. In het voor-
jaar kun je op gekweekte jenever-
bessen bruinoranje gekleurde gelei-
achtige uitsteeksels aantreffen. Dat 
zijn de vruchtlichamen van Gymno-
sporangium sabinae. Op deze uit-
groeisels worden teleutosporen ge-
vormd. Met de wind kunnen deze 
sporen op een perenblad terecht 
komen. Hier ontwikkelt zich dan 
een oranjerode vlek. Aan de onder-
zijde van deze vlekken ontstaan dan 
weer orgaantjes die aecidiosporen 
produceren. Deze kunnen op hun 
beurt weer jeneverbessen infecte-
ren. In de natuur om ons heen zijn 
nog veel meer voorbeelden te vin-
den: roest op klein kruiskruid, 
speenkruidzuringroest, boterbloem-
grassenroest, enz. 
 
Branden  
Vergeleken met roestschimmels 
hebben brandschimmels een een-
voudige levenscyclus. Een groot 
deel van hun leven blijven ze onop-
gemerkt leven binnen de waard-
plant. Een bekend voorbeeld is bui-
lenbrand bij maïs (Ustilago may-
des). Jonge maïsplanten worden in 

de voorzomer geïnfecteerd. Vooral 
bloeiwijzen worden aangetast. Eerst 
vormen zich groenige, vlezige       
massa’s, die spoedig wittig worden 
en nadien zwart door het rijpen van 
de zwarte, dikwandige sporen. Eén 
aangetaste maïsplant kan miljoenen 
brandsporen bevatten. De sporen 
behouden gedurende meerdere jaren 
hun kiemkracht. Ze worden door de 
wind verspreid. Wanneer zo’n 
brandspore op een jonge maïsplant 
terecht komt kan hij kiemen. Er 
ontstaat net als bij de roesten een 
basidium met basidiosporen. Uit 
een basidiospore groeien gistachtig 
cellen. Treft een dergelijke gistach-
tige cel een partner van een andere 
genetische herkomst, dan treedt 
versmelting op tot een cel met twee 
verschillende kernen. Deze cel 
groeit daarna uit tot een schimmel-
weefsel dat uiteindelijk weer 
brandsporen zal gaan vormen. An-
dere branden vertonen een soortge-
lijke cyclus. Voorbeelden zijn: 
stuifbrand van tarwe (Ustilago triti-
ci), steenbrand bij gerst (Ustilago 
hordei) en tarwesteenbrand (Tilletia 
caries). Branden leiden niet alleen 
tot last maar ook tot lust. In Mexico 
wordt builenbrand gebakken in de 
pan met look en olie. Dat gerecht 
heet ‘cuitlacoche’.In de streek van 
de Boven-Moezel werden jonge 
schorseneren die door een brand-
schimmel waren aangetast be-
schouwd als lekkernij; de smaak 
benaderde die van asperges. 

    
    

  
 
 

Erik van der Hoeven 
 
Opmerking: In oktober 2011 ver-
schijnt het boek “Roesten van Ne-
derland”, geschreven door Aad 
Termorshuizen en Charlotte Swertz. 
Er komen 345 soorten aan de orde. 
De eerste auteur geeft het boek in 
eigen beheer uit. Prijs: rond de 50 
euro. Interesse? Bel Erik vd Hoeven 
076-5600729. 
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Jonge geoorde futen kijken, vanuit de veilige beschutting op moeders rug, de wijde wereld in. (Foto’s:  Le

I n de vierhoek Alphen, Gilze, 
Ulvenhout, Chaam ligt een 

groot boscomplex van maar 
liefst 1300 ha. Het gebied is ei-
gendom van Staatsbosbeheer.  
Met een groep vrienden wande-
len en fietsen we al meer dan 25 
jaar in de natuurgebieden 
rondom Chaam. Deze ‘produc-
tiebossen’ werden tijdens onze 
tochten zorgvuldig gemeden. Er 
was immers weinig te beleven. 
Vogels zaten er nauwelijks. 
Door gewijzigd beleid en beheer 
zijn de saaie productiebossen de 
laatste jaren omgevormd naar 
een spannend natuurgebied met 
een rijke biodiversiteit. 
 
Ander beleid en beheer 
De laatste tien jaar heeft Staats-

bosbeheer met hulp van water-
schap Brabantse Delta het beleid 
en het daaraan gekoppelde be-
heer over een totaal andere boeg 
gegooid waardoor de Chaamse 
bossen een metamorfose hebben 
ondergaan. Voormalige landbou-
wenclaves werden omgevormd 
tot (oorspronkelijk hier voorko-
mende) natte heides. Nieuwe 
poelen werden aangelegd. Grep-
pels en sloten werden afgedamd 
zodat de vernatting toenam en de 
grondwaterspiegel spectaculair 
steeg. Natuurlijke laagtes liepen 
onder water waardoor verdwe-
nen vennen in hun oude staat 
hersteld werden. Het gebufferde 
water wordt geleidelijk afgege-
ven aan de Valkenburgsche Leij 
en de Schoutenloop. Dit is een 

van de vele maatregelen van wa-
terschap Brabantse Delta om de 
verdroging in het Chaamse Be-
kengebied tegen te gaan. Staats-
bosbeheer verwijderde exotische 
boomsoorten. Er werden mooie 
open stroken gemaakt als ecolo-
gische verbindingszones (waar-
om de kap midden in het broed-
seizoen plaatsvond is overigens 
onbegrijpelijk). Paden werden 
afgesloten (waardoor de rust toe-
nam), loslopende honden worden 
geweerd, allerlei recreatievor-
men zijn effectief gereguleerd en 
natuurlijke begroeiing wordt ge-
stimuleerd waarbij oude bosper-
celen ongemoeid worden gela-
ten. 
Het accent lag niet langer op 
bosproductie maar op verhoging 

Het Os
pronkjuw
Chaams

Boomvalken vangen libellen boven het Ossengoor en verorberen die al vliegend Boomvalken vangen libellen boven het Ossengoor en verorberen die al vliegend 
door de klauwen naar de snavel te brengen.                  door de klauwen naar de snavel te brengen.                        Foto: Leo Brosens 
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Vader voert de jongen terwijl die meeliften op de rug van moeder.  Foto: Leo Brosens  rosens) 

van natuurwaarden. In bijvoor-
beeld het Ossengoor en vak 84 
werd de fosfaat- en mestrijke 
bovenlaag verwijderd. In vak 84 
kreeg de oude aanwezige zaad-
bank weer kans te ontkiemen. 

We ontdekten de laatste jaren 
zeldzame plantensoorten als dui-
zendguldenkruid, zonnedauw, 
moerasdroogbloem, stijve ogen-
troost en moeraswolfsklauw. In 
de open gemaakte stukken in de 
directe omgeving zingen alsmaar 

toenemende aantallen boompie-
pers en boomleeuweriken. Door 
het plaatsen van een regelbare 
stuw kon het Ossengoor in de 
winter onder water lopen en ont-
stond er een formidabel twaalf 
ha groot ven dat tot ver in de zo-
mer water houdt. Het verleden 
herleeft: ook honderd jaar gele-
den was het “Osse Goor” een 
beeldbepalend ven in de “Groote 
Chaamsche Heide”. 
 
Beleving 
Hoewel wij in juichstemming 
waren, bleek al gauw dat de 
maatregelen niet door iedereen 
in dank werden afgenomen. 
Wandelaars kwamen vast te zit-
ten in de modder, recreërende 
fietsers zagen het fietspad onder 

water verdwijnen en sommige 
hondenbezitters waren des dui-
vels. Dit leverde soms veront-
waardigde reacties op in de loka-
le kranten. Toch moet je bij dit 
soort maatregelen de moed heb-
ben om naar de langere termijn 
te kijken. Een treffend voorbeeld 
hiervan is de Strijbeekse heide 
waar veel bomen gerooid werden 
om de oorspronkelijke heidege-
bieden te herstellen. Ook deze 
‘kaalslag’ leverde verontwaar-
digde reacties op. Nu de heide 
op begint te komen en het geheel 
een natuurlijk aanzien krijgt, ver-
stommen de protesten. Zo zal het 
ook met de Staatsbossen gaan. 
Wij zijn in ieder geval trouwe 
bezoekers van de Chaamse bos-
sen waarbij we het Ossengoor 

...We ontdekten de laatste  
jaren zeldzame plantensoorten 

als duizendguldenkruid,  
zonnedauw, moerasdroog-
bloem, stijve ogentroost en  

moeraswolfsklauw... 

engoor,  
weel in de  
e bossen 

Boomvalk jagend boven het Ossengoor    Foto: Leo Brosens 
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nooit overslaan. Niet alleen wij, 
ook veel vogel-, amfibie-, libellen- 
en plantensoorten hebben het ge-
bied herontdekt en het eind is nog 
niet in zicht. Met het ouder worden 
van de bossen, het herstel van de 
heide, de mooie, open verbindings-
stroken, de extensief beheerde wei-
landen, de talrijke poelen en vennen 
heeft het gebied potenties voor her-
vestiging van zeldzame soorten zo-
als das en boommarter. Met de aan-
grenzende Landgoederen, het Zand, 
het Zwart Laag, ‘t Broek en (wat 
verder weg) de Alphense Bergen en 
de Strijbeekse Heide met het Rette-
gebied ligt hier nu een enorm aan-
eengesloten natuurgebied van enke-
le 1000den ha. 
 
Het Ossengoor 
Het kroonjuweel van al dit moois is 
het Ossengoor. Gerieflijk gezeten 
op een bankje aan de rand van het 
ven kun je op een mooie lenteoch-
tend maar liefst zes roofvogelsoor-
ten zien: buizerd, havik, torenvalk, 
sperwer, boomvalk en wespendief. 
Alle zes de soorten broeden in de 
onmiddellijke omgeving van het 
ven. In de tweede helft van de mid-
dag kwamen deze lente steevast 

 mees bewonen de bosranden. In de 
open stukken is de zeldzame nacht-
zwaluw aan een ware revival bezig. 

Waar tien jaar geleden nog koeien 
graasden, dobberen nu geoorde fu-
ten, dodaarsjes, kuifeenden en win-
tertalingen. Vooral de grote aantal-
len geoorde futen zijn verbazing-
wekkend. We telden maar liefst 
tweeëntwintig vogels waaronder 
een zestal wijfjes met jongen op de 
rug. Enkele andere wijfjes zaten 
nog op het nest; een onbeduidend 
polletje dat maar net boven het wa-
ter uitsteekt. Hoewel de geoorde 
fuut in Nederland toeneemt (vooral 
op de Brabantse vennen) is het nog 
altijd een schaarse broedvogelsoort. 
Natuurfotograaf Leo Brosens uit 
Zundert maakte fantastische 
plaatjes van geoorde futen en 
boomvalken op en boven het Os-
sengoor. Hij was niet alleen zo 
vriendelijk zijn foto’s naar mij op te 
sturen; we mochten ze ook gebrui-
ken voor de Mark&Leij nieuws-
brief. Zijn prachtige plaatjes waren 
dan ook de belangrijkste motivatie 
een artikel aan dit prachtige gebied 
te wijden. 

 
Johan Schaerlaeckens 

twee boomvalken boven het ven op 
libelles jagen (zie de foto’s pag 12 
en 13). Met wat geluk zag je boven 
de bossen een vlinderende wespen-
dief. Haviken broeden (net als bui-
zerds) niet ver van het ven. Vanuit 
de bossen klinkt regelmatig de roep 
van zwarte en groene specht. Goud-
vink, boomklever, kruisbek en kuif-

Klein zonnedauw terug op het Ossengoor         Foto: Wim Dumont 

Moerasdroogbloem,  ook weer te zien bij 
het Ossengoor.          Foto: Wim Dumont 

Web of adres van zusterverenigingen 
vermeld in "van de voorzitter" 
 
http://www.natuurpuntmarkvallei.be/ 
http://www.westbrabantsevwg.nl/ 
http://www.ivn-markendonge.nl/home.htm 
Natuur en milieuvereniging Markkant  
Bavel, secretariaat postbus 14,  
4854 ZG Bavel 
http://www5.knnv.nl/breda 
http://www.abcmilieugroep.nl/ 
http://www.heemkundecarelderoy.nl/ 
http://www.brabantsheem.nl/0214-
heemkundekring-ledevaert.html 

Waar tien jaar geleden nog 
koeien graasden, dobberen nu 

geoorde futen, dodaarsjes,  
kuifeenden en wintertalingen. 

Vooral de grote aantallen  
geoorde futen zijn  
verbazingwekkend. 
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De NieuwsbrievenDe Nieuwsbrieven  
in 2011in 2011  

  

►      ►      Nieuwsbrief Nr 60   ◄◄
verschijnt omstreeks 16 december  

Inleveren kopij tot uiterlijk  
vrijdag 25 november 

 
 

in 2012in 2012  

Nieuwsbrief Nr 61
verschijnt omstreeks 23 maart  

Inleveren kopij tot uiterlijk  
vrijdag 2 maart

Nieuwsbrief Nr 62
verschijnt omstreeks 22 juni 
Inleveren kopij tot uiterlijk  

vrijdag 1 juni  

genoemde data  
onder voorbehoud 

 

V erleden jaar, tijdens de vogel 
wandeling in de Zouweboe-

zem, werd er door Cees Damen 
gesproken over een vogelherken-
ning cursus, die bij voldoende aan-
meldingen zou starten in het voor-
jaar 2011. 
 
Daar werd meteen al door verschil-
lende mensen positief op gerea-
geerd. Cees nam dit mee en beloof-
de daarover nog iets te laten horen. 
Eind 2010 kregen we bericht via de 
nieuwsbrief van Mark en Leij en 
via Ons Weekblad. 
Dus heb ik me toen maar aange-
meld en met mij nog twintig ande-
ren. 
Op woensdag 12 januari was de 
eerste basiscursus Vogels kijken. In 
totaal waren het vijf theorie avon-
den en vijf zaterdag ochtenden in 
het veld. De theorie avonden waren 
zeer boeiend en leerzaam met al het 
nodige informatie materiaal. Ze 
waren goed verzorgd en het gratis 
kopje koffie of thee was heel lek-
ker. De avonden en de ochtenden 
werden om en om gegeven. Bij de 
avonden werden via beelden op de 
laptop vogels getoond met alle spe-
cifieke kenmerken die we de zater-
dag daarop mee konden nemen in 
het achterhoofd en dat lukte nog 
ook. 
Dit alles werd verzorgd door ver-
schillende experts op hun gebied, 
zoals weidevogels, roofvogels, wa-
tervogels en zangvogels. 
Al met al een zeer geslaagde cursus 
en zeker voor herhaling vatbaar, 
met grote dank aan de organisato-
ren en de cursus begeleiders van de 
avonden en de zaterdag ochtenden. 
De cursus was heel leerzaam en we 
hebben ook nog een paar mooie 
plekjes mogen ontdekken. 
Hartelijk dank en vast tot een vol-
gende cursus: 

 
Martien van Gool 

Vrijwilligers Vrijwilligers 
gevraagdgevraagd  

 
Vrijwilligers V/M voor 

het bouwen van de  
huiszwaluw-til. 

 
 
De gemeenteraad van Alphen-
Chaam heeft het plan van 
Mark & Leij goedgekeurd om 
een huiszwaluw-til te bouwen 
vlakbij de rioolwaterzuivering 
in Chaam. We beschikken 
over een bouwtekening en 
bouwmateriaal.  Het enige 
wat nu nog nodig is zijn wer-
kers. Wie wil helpen de huis-
zwaluw-til te bouwen 
 

Graag aanmelden bij  
secretariaat@markenleij.nl 

Nieuwsbrief Nieuwsbrief 
met met   

FSC keurmerkFSC keurmerk  
 

D e nieuwsbrief is vanaf nu gedrukt 
op papier met FSC keurmerk. 

Een aantal leden heeft het bestuur ge-
attendeerd op deze mogelijkheid. Het 
bestuur heeft besloten dit idee te omar-
men. Leden die de nieuwsbrief liever 
digitaal krijgen, kunnen dit melden aan 
de redactie. 
 
Enkele nieuwsbrieven geleden is Mark 
en Leij overgestapt op een andere pa-
piersoort. Het papier was iets duurder, 
maar de kwaliteit van de afgedrukte fo-
to’s werd daardoor veel beter. Ook kost-
te het drukken minder inkt. Dit was dus 
al een verbetering ten opzichte van de 
afgelopen jaren. 
 
Enkele leden dachten daar echter anders 
over. Zij vonden het pas een verbetering 
als de nieuwsbrief op FSC gecertificeerd 
papier gedrukt zou worden. De conse-
quentie van deze wens was echter weer 
een prijsverhoging. Het bestuur boog 
zich over de vraag of ook deze kosten-
verhoging gewenst was. 
 
In hun wijsheid concludeerde het be-
stuur dat de nieuwsbrief voor de vereni-
ging een belangrijk communicatiemid-
del is. Daarnaast sluit het gebruik van 
FSC gecertificeerd papier heel goed aan 
bij de doelstellingen van de vereniging. 
Daarom wordt vanaf nu de nieuwsbrief 
gedrukt op FSC gecertificeerd papier. 
 
Leden die nog milieuvriendelijker wil-
len zijn en geen moeite hebben met het 
digitaal lezen van de nieuwsbrief, kun-
nen dit melden aan de redactie. De re-
dactie stuurt je de nieuwsbrief dan in het 
vervolg digitaal. Voor leden die buiten 
de gemeente Alphen-Chaam wonen, 
scheelt dit de vereniging ook nog post-
zegels. 
 

Sandra Reijnders 

Bedankt 
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zeker niet het geval. De meeste 
waarnemingen van de koekoek 
kwamen uit de Broskens, de Hal-
sche Beemden, de Strijbeekse Hei-
de, de Regte Heide, en ’t Broek. 
Met de spotvogel gaat het redelijk 
en deze vogel werd op vele plaatsen 
gezien. 
Met de wielewaal is het dramatisch 
gesteld. Praktisch alle waarnemin-
gen (negentien stuks) kwamen van 
’t Merkske en de overige drie waar-
nemingen kwamen van de Strij-
beekse Heide en de Regte Heide. 
Met de zomertortel gaat het al jaren 
minder goed en deze duif wordt 
bijna alleen nog vanuit ’t Merkske, 
de Regte Heide en Wortel Kolonie 
gemeld, hoewel de zomertortel dit 
jaar wederom bij Henk & Silvia 
Laarhoven in de tuin in Chaam 
broedde. Met de veldleeuweriken 
gaat het weer wat beter en er wer-
den kleine aantallen gemeld vanuit 
de Bleeke Heide, de Castelreesche 
Heide, de Tommelsche Heide en de 
Regte Heide. De gele kwikstaart 
werd voornamelijk gezien op de 
Bleeke Heide en de Castelreesche 
Heide. Het was tot dusver een 
slechte vlinderzomer, waarbij het 
opviel dat het aantal geziene vlin-
ders beduidend minder was dan 
vorig jaar. 
  
Bleeke Heide 
In alle zomermaanden werden een 
of meerdere lepelaars waargeno-
men. Er heeft een koppel futen ge-
broed, de eerste maal zover mij be-
kend. Vermoedelijk hebben negen 
koppels kwartels gebroed deze zo-
mer. Heel de zomer werden een, 
soms twee aalscholvers gezien, wat 
er op duidt dat het goed zit met het 
aantal vissen in de plassen. Het 
broedseizoen voor grutto en kievit 
was vergelijkbaar met vorig jaar, 
wellicht iets beter. Jonge kieviten 

de fuut gaat het steeds beter in ons 
werkgebied en vogels hebben ge-
broed op het Ossengoor (minimaal 
tien koppels), op het Huijzersven in 
de Bleeke Heide (twee koppels ver-
moedelijk), het Nonnenven (twee 
koppels), het Dennegoor (twee kop-
pels) en enkele koppels op de Cas-
telreesche Heide en in Wortel-
Kolonie. Ook met de dodaars gaat 
het zeer goed en deze vogels wer-
den praktisch op elke plas gezien. 
Evenals vorig jaar hebben in het 
hoger gelegen gebied gelegen tus-
sen de Baarleseweg en de Oude 
Bredasebaan een vijftal koppels 
grutto’s gebroed en ook enkele wul-
pen. 
Het was een heel goed kwarteljaar. 
Kwartels werden op onverwachte 
plekken gezien/gehoord, zoals in de 
tuin van een bewoner in de Witha-
gen in Chaam. Zo hebben er meer 
dan waarschijnlijk kwartels gebroed 
op de Strijbeekse Heide, wat zover 
mij bekend niet eerder is gebeurd. 
Wespendieven werden weer in be-
hoorlijke aantallen gezien in de 
streek, vooral op de Castelreesche 
Heide, de Broskens, in de Chaamse 
Bossen nabij het Ossengoor en de 
Regte Heide. 
Wat opvalt, is dat er zeer weinig 
waarnemingen binnengekomen zijn 
van de zwarte roodstaart, slechts 
vijf stuks, maar dat is een tendens 
die al jaren het geval is. Er werden 
slechts twee waarnemingen gemeld 
van een braamsluiper en wel op de 
Strijbeekse Heide en de Bleeke 
Heide. Het aantal ijsvogels is gede-
cimeerd na de afgelopen winters en 
er is slechts één waarneming ge-
meld langs de Roode Beek in 
Chaam. 
Het aantal waarnemingen van de 
koekoek is vergeleken met vorig 
jaar weer iets gestegen, maar dat 
het goed gaat met deze vogel, dat is 

H et aantal e-mails dat mij 
bereikte in deze zomer-

maanden blijft nog steeds relatief 
groot. De rubriek “Uit de mailbox” 
bevat dan ook slechts een deel van 
het werkelijke aantal berichten dat 
werd verstuurd. Ook onze zuider-
buren sturen met grote regelmaat 
waarnemingen op, waarvan een 
aantal buiten het werkgebied van 
onze vereniging. 
De rubriek heet “Waarnemingen 
in de streek”. Opvallende waarne-
mingen uit de Belgische Kempen 
zullen hier ook worden vermeld. 
Uit deze reeks van waarnemingen 
is een overzicht samengesteld, 
waarbij de website Waarneming.nl 
ook weer is geraadpleegd voor on-
ze streek. 
Heb je een leuke waarneming: 
blijf hem insturen zodat ook ande-
re leden mee kunnen genieten. 

De laatste dagen van augustus wer-
den tamelijk veel ooievaars gezien 
op trek, met een grootst aantal van 
60 exemplaren in Ulvenhout. Een 
groep van zeven zwarte ooievaars 
werd op 6 augustus gezien op de 
Bleeke Heide en nog een zwarte 
ooievaar werd gezien op 28 augus-
tus op de Castelreesche Heide. 
Bijzonder was ook de waarneming 
van een thermiekende raaf op 28 
juli boven het huis van Johan Scha-
erlaeckens, de negende waarneming 
in 40 jaren in de streek, volgens 
mijn archief. 
De aantallen putters, vergeleken 
met vorig jaar, waren beduidend 
minder, hoewel er overal toch nog 
volop distels waren. Met de geoor-

EEN (NiET ZO WILLEEEN (NiET ZO WILLE--
KEURIGE) GREEP UIT DE KEURIGE) GREEP UIT DE   

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

Waarnemingen in de streekWaarnemingen in de streek  
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zijn echter niet veel waargenomen 
en er werden ca. zeven koppels gru-
tto’s geteld in het reservaat en in de 
Maaijen bij de Strijbeekse Beek. 
Een drietal koppels tureluurs heb-
ben dit jaar eveneens in het reser-
vaat gebroed. De doortrek van stelt-
lopers was dit jaar wellicht wat 
minder spectaculair dan in de be-
ginjaren van deze eeuw, maar we 
waren natuurlijk wel heel erg ver-
wend in die tijd. Er werden deze 
zomer tweeëntwintig soorten stelt-
lopers gezien, waaronder bosruiter, 
witgatje, kleine strandloper en 
Temmincks strandloper. 
Boomvalk, sperwer, havik, buizerd, 
bruine kiekendief werden vaak ge-
zien deze zomer in het reservaat. 
Zelfs de slechtvalk werd enkele 
malen gezien deze zomer en wel op 
22 juli en op 7 en 10 augustus. En-
kele veldleeuweriken hebben ge-
broed in het reservaat en ook enkele 
koppels gele kwikstaarten. In het 
riet langs de Strijbeekse Beek heeft 
een koppel blauwborsten gebroed. 
 
`t Merkske 
De natuurontwikkelingsplannen 
zijn uitgevoerd in het deelgebied 
Castelreesche Heide, waarbij o.a. 
vennen en poelen zijn hersteld. De 
steltlopers hebben dit gebied ge-
vonden en in voor- en najaar zijn 
evenals op de Bleeke Heide vele 
steltlopers te zien. 
Vogels die nog redelijk algemeen 
zijn in ’t Merkske zijn veldleeuwe-
rik, geelgors, roodborsttapuit en 
kwartel. In kleinere aantallen zijn 
nog aanwezig zomertortel, boom-
valk, nachtegaal en koekoek 
Ook de wespendief werd tamelijk 
veel gezien. 
 
Regte Heide 
Op 28 augustus werd een grote zil-
verreiger gezien, de enige waarne-
ming deze zomer in tegenstelling 
tot vorig jaar toen de hele zomer 
een of meer exemplaren aanwezig 
waren! De Regte Heide blijft een 
bolwerk van de nachtzwaluw en op 
9 mei werden hier maar liefst tien 

exemplaren waargenomen. Koe-
koek, boompieper, bosrietzanger, 
veldleeuwerik en roodborsttapuit 
werden bij vrijwel elk bezoek ge-
zien en van de spechten werden 
groene, grote bonte, kleine bonte en 
zwarte specht regelmatig waargeno-
men. Ook de blauwborst en de bon-
te vliegenvanger werden diverse 
malen gezien. 
 
‘t Broek 
De natuurontwikkelingsplannen 
zijn uitgevoerd in ‘t Broek, waarbij 
op grote schaal maaiveldverlaging 
is toegepast en waarbij weer meer 
poelen langs het laarzenpad gegra-
ven zijn. Het zal waarschijnlijk nog 
enkele jaren duren voordat het ge-
bied volledig tot ontwikkeling zal 
zijn gekomen, maar de vooruitzich-
ten zijn veelbelovend. In de poel bij 
de slagboom met het Valkenberg 
heeft evenals vorig jaar een paartje 
dodaarzen gebroed. Broedvogels 
van ’t Broek waren dit jaar o.a. 
steenuil, koekoek, bosrietzanger, 
sprinkhaanzanger, spotvogel, tuin-
fluiter, kleine karekiet en roodborst-
tapuit. Boomvalk, havik, buizerd en 
wespendief werden regelmatig 
waargenomen, waarschijnlijk af-
komstig van het nabij gelegen Val-
kenberg. 
Triest is wederom de constatering 
dat de nachtegaal evenals de afgelo-
pen jaren niet is gezien of gehoord. 
Aan de biotoop kan het in elk geval 
niet liggen, want het wordt hier elk 
jaar mooier en geschikter. Nage-
noeg bij elk bezoek werden dit jaar 
reeën gezien in het reservaat.  
 
Strijbeekse Heide 
In de omgeving van het Rondven 
werden evenals vorig jaar wederom 
enkele nachtzwaluwen gezien, 
evenals in het naburige net over de 
grens gelegen Elsakker. Het aantal 
boomvalken viel tegen dit jaar en 
deze valk werd maar een enkele 
maal gespot. Sporadisch werd een 
jagende havik boven de bossen ge-
zien. Boompieper, boomleeuwerik, 
gekraagde roodstaart en roodborst-

tapuit werden bij vrijwel elk bezoek 
in behoorlijke aantallen gezien. 
Kruisbekken werden een enkele 
maal gezien. 
Een paar koppels bonte vliegenvan-
gers hebben hier dit jaar ook ge-
broed en de matkop werd deze zo-
mer niet eenmaal gezien, een trieste 
constatering. Op het moment van 
schrijven staat er weer wat water in 
het Langven en het Rondven na de 
overvloedige regenval van de afge-
lopen zomer en zijn er weer enkele 
steltlopers gezien. 

 
Bruine Kiekendief 
Bruine kiekendieven (foto pag. 20) 
werden de gehele zomer gezien op 
de Castelreesche Heide en de 
Maaijen (Bleeke Heide). Bijzonder 
was de waarneming op 7 augustus 
van enkele juveniele bruine kieken-
dieven in de Maaijen. Vermoedelijk 
heeft de bruine kiekendief hier er-
gens gebroed. Nonnenven, de 
Maaijen? Wie het weet mag het 
zeggen. 
De bruine kiekendief is niet heel 
erg zeldzaam in de streek en in to-
taal bevinden er zich 173 waarne-
mingen van deze roofvogel in mijn 
archief (de eerste 14 april 1973 bij 
Weelde-Statie). 
Van de drie soorten in Nederland 
broedende kiekendieven is de brui-
ne kiekendief verreweg de alge-
meenste. Dit is altijd zo geweest, 
want Nederland bulkte van oudsher 
van geschikt leefgebied voor deze 
soort: moerasland. De bruine kie-
kendief leeft voornamelijk in uitge-
strekte moerassen, maar door het 
verdwijnen van veel van deze ge-
bieden is de vogel de vorige eeuw 
sterk in aantal achteruit gegaan. De 
bruine kiekendief is een echte riet-
vogel. Natte ruigtevegetaties, met 
daarin enkele struiken die worden 
gebruikt om een nest te bouwen dat 
ook bij een verhoogde waterstand 
droog blijft, en vooral veel riet: dat 

BIJZONDEREBIJZONDERE  
WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  



2020    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

is wat bruine kiekendieven nodig 
hebben. In deze gebieden is het 
vooral belangrijk dat de rust ge-
waarborgd is; verstoring is voor alle 
kiekendieven funest. 
Het verenkleed van het vrouwtje is 
voornamelijk bruin van kleur. Het 
middelste gedeelte van de vleugels 
van het mannetje zijn grijs van 
kleur, terwijl de punten zwart zijn. 
De bruine kiekendief is in de vlucht 
te herkennen doordat de vogel met 
plotselinge wendingen laag over het 
land zweeft. De vleugels zijn wat 
breder dan de vleugels van andere 
kiekendieven en worden tijdens het 
zweven schuin opgeheven gehou-
den, zodat een V-vorm ontstaat. De 
bruine kiekendief jaagt voorname-
lijk op prooien als kleine zoogdie-
ren, vogels en amfibieën, waarbij 
de vogel zich vanuit een stootduik 
bovenop de prooi stort.  
 
Visdief 
Op 7 augustus werd een juveniele 
visdief waargenomen boven het 
Huijzersven in de Bleeke Heide. De 
visdief is een vrij zeldzame gast in 
onze streek en in totaal vind ik in 
mijn archief slechts vijftien waarne-
mingen. Al deze waarnemingen zijn 
deze eeuw gemaakt en veertien 
daarvan op de Bleeke Heide en een 
nabij Bouvigne. 
De visdief is een vogel uit de fami-
lie van de sterns. De visdief is een 
tweelingsoort van de noordse stern, 
of beter gezegd een zustersoort van 
zowel de noordse stern als de Dou-
galls stern. 
Visdieven zijn koloniegewijs broe-
dende vogels van kustgebieden en 
visrijke wateren in het binnenland. 
Vooral natuurontwikkelingsgebie-
den langs de grote rivieren voorzien 
in geschikte broedgelegenheid voor 
de visdief. Bij voorkeur wordt ge-
broed op eilandjes en andere voor 
grondpredatoren moeilijk bereikba-
re plaatsen met een vrijwel kale tot 
grazige bodem. Het voedsel bestaat 
bij voorkeur uit kleine rondvis, die 
meestal duikend bemachtigd wordt. 
Bij gebrek aan rondvis wordt over-

geschakeld op kleine platvis, garna-
len, kikkervisjes en dergelijke. On-
ze visdieven overwinteren voorna-
melijk langs de westkust van Zuid-
Europa en langs de West-
Afrikaanse kust, van Mauritanië tot 
Nigeria. Een klein deel van de vis-
dieven trekt helemaal door naar 
Zuid-Afrika. Rond 2007 broedden 
er nog ongeveer 19.000 paar in Ne-
derland. De soort is toch in 2004 als 
kwetsbaar op de Nederlandse rode 
lijst gezet. 

Geelgors 
De geelgors moet in vroegere jaren 
een algemene verschijning zijn ge-
weest in onze streek, maar is de 
laatste tientallen jaren sterk achter-
uit gegaan. Vroeger was de geel-
gors in Chaam te vinden op de Ge-
neraal, op open plekken in de 
Chaamse Bossen, de Heikant en 
ook nabij de Strijbeekse Heide. De 
laatste vijftien jaar is er geen enkele 
melding meer binnen gekomen van 
deze locaties. 

bruine kiekendief    Foto: Richard Diepstraten / www.pbase.com/richard2051  

visdief     Foto: Paul Cools / www.nature-image.nl 
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De geelgors valt vooral op door het 
geel in het verenkleed en de donke-
re strepen. Vooral het mannetje 
heeft in het zomerkleed een helder 
gele kop. In de winter lijkt het man-
netje meer op het vrouwtje en is het 
verenkleed wat bruiner. De vogel 
maakt zijn aanwezigheid vaak ken-
baar door de zeer kenmerkende 
zang, die klinkt als sisisisi zuuu, en 
vaak vanaf een open zangpost voor-
gedragen wordt. De geelgors neemt 
toe op de Castelreesche Heide en de 
Tommelsche Heide. Onbegrijpelijk 
dat de geelgors niet meer in Chaam 
te vinden, als je bedenkt dat de bio-
toop voorhanden is. 
De geelgors is een stand- en zwerf-
vogel van diverse halfopen land-
schappen, zoals licht beboste heide, 
bosranden en agrarisch gebied met 
heggen, houtwallen en grazige weg-
bermen. Geelgorzen worden tegen-
woordig vrijwel uitsluitend aange-
troffen in het oosten van het land. 
Het nest wordt op de grond ge-
bouwd, vaak tussen hoge kruiden 
en struweel. In de broedtijd worden 
zaden en kleine ongewervelden ge-
geten; buiten de broedtijd vormen 
zaden de hoofdmoot van het menu. 
De geelgors kan gerust een der 
meest opvallende slachtoffers van 
de enorme naoorlogse verkave-
lingswoede in ons land genoemd 
worden. Veruit de voornaamste 
oorzaak van de dramatische achter-
uitgang is het verdwijnen van klein-
schalige landschapselementen als 
heggen, houtwallen en extensief 
beweide graslandjes, in combinatie 
met een toenemend gebruik van 
herbiciden en insecticiden. 
 
Grauwe Vliegenvanger 
De grauwe vliegenvanger is een 
schaarse broedvogel in onze streek. 
Dit jaar zijn er slechts drie waarne-
mingen gemeld, een in de Honds-
donk, een in de tuin van Henk Laar-
hoven en drie op de Regte Heide. 
Dit is een sterke achteruitgang ver-
geleken met vorig jaar toen twintig 
waarnemingen binnen kwamen. 
Grauwe vliegenvangers houden 

zich vooral op in gevarieerde loof-
bossen, dorpen met oude bomen en 
kleinschalig agrarisch landschap. 
Vanaf één of meerdere vaste uit-
kijkposten maken ze korte snelle 
vluchten achter vliegende insecten 
aan, die vaak in de lucht gevangen 
worden of van bladeren worden 
afgepikt. Grauwe vliegenvangers 
maken daarbij geen gebruik van een 
verstopplaats, maar zitten heel stil 
tot een geschikte maaltijd langs 

komt vliegen. Insecten vangt hij 
vanaf een uitkijkpunt, waarnaar hij 
bliksemsnel uitvalt. Daarna keert 
hij terug naar de plek waar hij van-
daan kwam. Soms 'bidt' hij voor de 
uitval en achtervolgt de insecten. 
Als hij naar insecten hapt, hoor je 
een klikkend geluid van de snavel. 
De grauwe vliegenvanger is onop-
vallend grijsbruin van kleur en valt 
daardoor niet op. Het is dan ook het 
geluid van deze vogel dat zijn aan-

kolibrievlinder                Foto: Ria Janssen   

geelgors            Foto Adri de Groot / www.vogeldagboek.nl 



2222    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

wezigheid verraadt: regelmatig 
roept de grauwe vliegenvanger iets 
van 'twiet - tik' (het 'tik klinkt heel 
'kort en droog'). Het is een trekvo-
gel die overwintert in tropisch Afri-
ka. In Nederland arriveert de grau-
we vliegenvanger in april/mei en in 
oktober zijn ze praktisch weer ver-
dwenen. De soort staat op de Ne-
derlandse rode lijst omdat de grau-
we vliegenvanger sinds 1980 (en 
mogelijk al eerder) geleidelijk af-
neemt. 
 
Europese Kanarie 
Op 26 juni werden drie Europese 
kanaries gezien in de wijngaard op 
de Dassemus nabij ‘t Broek. De 
Europese kanarie is een zeldzame 
soort in onze streek en in mijn digi-
tale archief vind ik slechts vijf 
waarnemingen, waarvan de eerste 
een zingend exemplaar in de Kerk-
straat (Chaam) op 28 april 1994. De 
Europese kanarie lijkt in kleur en 
bouw erg op de sijs, maar is duide-
lijk te onderscheiden door de veel 
kortere snavel. Net als bij de sijs 
heeft het verenkleed verschillende 
gele en groene tinten en is de on-
derzijde getekend met donkere stre-
pen. De vogel is goed te herkennen 
aan het geluid. De roep klinkt als 
girlit en de zang bestaat uit een 
reeks zeer korte klanken. Hoewel 
de vogel in grote delen van Europa 
voorkomt, zijn dit vrijwel altijd 
kleine aantallen. Pas sinds 1992 
broedt de Europese kanarie ook in 
Nederland, maar tegenwoordig 
broeden jaarlijks enkele honderden 
paren in Nederland. In de winter 
trekken de meeste vogels naar het 
zuiden, maar er zijn ook vogels die 
in Nederland achter blijven 
 
Kolibrievlinder 
Deze zomer zijn diverse meldingen 
binnen gekomen, vooral van bewo-
ners van de Bredaseweg in Chaam. 
De kolibrievlinder (foto pag. 21) was 
tot een jaar of tien geleden een 
zeldzame verschijning in Neder-
land. In warme zomers kwamen er 
trekkers deze kant op, maar veel 

werden er nooit gezien. De laatste 
jaren is daar verandering in geko-
men. Vooral vanaf het warme jaar 
2003 zijn de vlinders eigenlijk vaste 
gast in Nederland. Het zijn echter 
geen vlinders die goed tegen de 
vorst kunnen (vroeger trokken ze in 
het najaar weg) en waarschijnlijk 
hebben veel overwinteraars de afge-
lopen wintermaanden dan ook niet 
overleefd. De kolibrievlinder is een 
dagactieve nachtvlinder uit de fami-
lie van de pijlstaarten. Hij wordt 
ook wel meekrapvlinder of onrust-
vlinder genoemd. De vlinder be-
schikt over een lange tong en is in 
staat om stil te hangen in de lucht 
bij een bloem tijdens het opslurpen 
van nectar. Omdat de kolibrie ook 
over deze eigenschappen beschikt, 
heeft deze vlinder de naam kolibrie-
vlinder gekregen. De spanwijdte is 
ongeveer vier tot zes cm. De vlin-
der kan vrijwel het gehele jaar wor-
den waargenomen, maar vliegt 
vooral in augustus en september. 
Het leefgebied strekt zich uit van 
Noord-Afrika, Europa en via China 
tot Japan. De vlinder is als trekvlin-
der in de Benelux regelmatig te 
zien. In de zomers van 2005 en 
2006 is hij hier massaal gezien. 

 
Erik Rijnen op 29 mei: 
Vanochtend op de Castelreesche 
Hei fel alarmerende grutto's. Er lij-
ken nu toch vijf koppels te zitten en 
twee ervan voerden fanatiek duik-
vluchten op me uit terwijl ik met 
een onschuldig gezicht over de 
Hoogstratense baan fietste. Een van 
de vogels deed zelfs een spelletje 
'kijk mij eens moeilijk lopen' op de 
baan. Behoorlijk link op dat racecir-
cuit (een eindje verder lagen een 
doodgereden haas en kievit) maar 
het doet in 2011 wel deugd om de 
koning van de weidevogels nog 
eens zijn kroost te zien verdedi-
gen. Alle zomergasten lieten zich 
ondanks de onaangenaam harde 
wind zien en horen: wespendieven, 
wielewalen, zomertortel, spotvo-
gels, koekoeken, kwartels, nachte-
gaal, bosrietzangers. Op het bijna 
drooggevallen Maartenven nog 
twee tureluurs 
 
Frank Degenaar op 30 mei: 
Ha Jan, gisteren in onze tuin een 

UIT DE MAILBOX 

Europese kanarie                  Foto: Boudewijn Schreiner / www.birdpix.nl  
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kleine vos: was tien jaar geleden 
doodgewoon: nu een zeldzaamheid. 
 
Eugène van der Linden op 31 
mei: 
Vandaag aan de achterkant van de 
Hondsdonk (vanuit de Rettestraat): 
twee fluiters. 
 
Marianne van Riel op 8 juni: 
Ik heb je e-mail adres gekregen van 
Wim Dumont en stuur je bij deze 
mijn waarneming van een kolibrie-
vlinder bij ons op de jasmijn. 

 
Erik Rijnen op 13 juni: 
Vanavond op Castelreesche Hei 
drie lepelaars foeragerend op ven. 
Voor mij de eerste in het gebied. 
Er lijkt een kwartelinflux gaande: 
nu opeens zeven roepende kwartels 
tegen twee de voorbije weken. 
Verder zwartkopmeeuwen, twee 
witgatjes en nog voluit zingende 
geelgorzen en veldleeuweriken. 

Ad Jansen op 14 juni: 
Hallo Jan, zojuist komt er een vol-
wassen man bruine kiek al jagend 
over de maïsvelden achter mijn 
huis, achternagezeten door een tien-
tal witte kwikken. 

Johan Schaerlaeckens op 21 juni: 
Vandaag o.a. lepelaar, bruine kiek, 
70 grutto's, drie roepende kwartels, 
kleine plevieren Bleeke heide. Vo-
rige week roepende wielewaal pa-
rallelpad Heistraat. Ook hier roe-
pende kwartel. 
 
Frank Degenaar op 23 juni: 
Mijn broer Rene had vorige week 
een roepende kwartel in zijn tuintje 
in de Withagen in Chaam. 
 
Frie Boon op 26 juni: 
Deze morgen in ‘t Broek ( buiten de 
normaal aanwezige vogels) een zin-
gende boomleeuwerik en in de 
wijngaard van Dassemus zaten Eu-
ropese kanaries.  
 
Johan Schaerlaeckens op 27 juni: 
Gisteren (met fietsgroep) lepelaar 
Bleeke Heide (al zeven dagen aan-
wezig), volop roepende kwartels, 
een viertal zingende veldleeuweri-
ken, negen geoorde futen, paartje 
futen met jongen. De graanveldjes 
liggen er prachtig bij. Afgelopen 
week ter plekke: patrijs met jongen, 
gele kwik, kleine plevier, vrouwtje 
bruine kiek, boomvalk (t.h.v. Leu-
ris'  boske), 65 grutto's (gisteren 
weer vertrokken). Zandpad parallel 
Heistraat: vorige week twee dagen 
roepende wielewaal, veel uitgevlo-
gen grasmussen, roodborsttapuiten.  
 
Johan Schaerlaeckens op 27 juni: 
Vanmorgen merkwaardig tafereel 
Bleeke Heide: Op het pad voor ons 
doken twee patrijzen de berm in, 
waarschijnlijk met jongen. 200 me-
ter verder weer twee patrijzen op 
het pad, nu met een tiental jongen 
(geen week oud). Achter hen kwam 
een tractor aanrijden. De jongen 
bleven maar voor de tractor uitren-
nen (die wel inhield). Regelmatig 
doken er enkele de berm in. Op on-
ze hoogte was er nog eentje over 
die bijna tussen onze benen door-
liep. Dal Strijbeekse Beek (Leuris'  
boske): drie kemphanen, zeven wit-
gatjes, twee uitgevlogen kleine ple-
vieren + twee adulte vogels, vijftien 

grutto's (ook een vijftiental in het 
reservaat), tureluurtjes, 100+ kievi-
ten (ook veel jonge vogels), groep 
van tien roodborsttapuiten (met jon-
gen), een drietal gele kwikken. Op 
het Nonnenven paartje geoorde fu-
ten met grote jongen en waarschijn-
lijk nog een paartje met kleine jon-
gen. In 't Broek de Europese kana-
ries van Frie niet kunnen vinden, 
wel wespendief. 
 
Ad Jansen op 28 juni: 
Vanmorgen kwam wederom een 
boomvalk jagend langs mijn huis, 
begeleid door huis- en boerenzwa-
luwen. Ook deze ochtend tijdens de 
koffie een roepende kwartel ergens 
in de ruigte naast mijn schuur en de 
maïs. 
 
Jan Vermeulen op 30 juni: 
Gisterenavond naar het Ossengoor 
geweest: minimaal tweeëntwintig 
geoorde futen (enkele nesten ge-
zien), twaalf dodaarzen, boomvalk, 
wespendief, buizerd, vijf kuifeen-
den, blauwe reiger, boomklever, 
grote bonte specht etc. 
 
Huub Don op 7 juli: 
De steltlopertrek is al vroeg begon-
nen dit jaar. Onder Ulicoten foera-
geerde vanmiddag een groep van 
108 regenwulpen. Afgelopen week-
end kwam er al een groep van 110 
ex. op de Bleeke Hei slapen. 
Dat wijst nou niet echt op een ge-
slaagd broedseizoen in het Noor-
den. Op de Bleeke Hei ook een 
kleine zilverreiger vanmiddag. 
  
Ad Jansen op 10 juli: 
Hallo Jan, de koninginnepage (foto 
pag. 23) weet de drachtplanten in 
Ulicoten te waarderen! 
 
Stijn Leestmans op 10 juli: 
Ik had van de week ook al twee 
regenwulpen op  de Castelreesche 
Heide met vijf witgatjes en negen 
kleine  plevieren. Daar ook nog 
steeds drie kwartels. Aan de Pampa 
te Merksplas ook al vier groenpo-
ten, een witgatje en een kwartel. 

kolibrievlinder     Foto: Marianne v. Riel 

lepelaars                      Foto: Erik Rijnen 



2424    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

Daar ook nog nieuwe vindplaats 
van Heen, naaldwaterbies en moe-
raswolfsklauw. 
  
Jan Vermeulen op 21 juli: 
Vandaag Ossengoor e.o. ca. vijftien 
geoorde futen (nogal wat jongen 
erbij), negen dodaarzen, rietgors, 
wespendief, havik, zeven grote bon-
te spechten en twee boomklevers.  
 
Johan Schaerlaeckens op 21 juli: 
Op de Bleeke Heide vanmorgen: 
twee foeragerende lepelaars, twee 
uitgevlogen (bleke) gele kwikken 
gevoerd door de oude vogels, 
klucht patrijzen, nog drie roepende 
kwartels, zo'n 200 houtduiven, ja-
gende havik, een viertal bedelende 
uitgevlogen buizerds (ook nog twee 
in Rettegebied), uitgevlogen nest 
torenvalken, zo'n 500 kieviten, tien-
tallen wulpen en scholeksters. 
Voortdurend paniekvluchten van 
kieviten en houtduiven waarschijn-
lijk door aanwezige havik. Begin 
pad ineens veel oranje zandoogjes. 
 
Erik Rijnen op 21 juli: 
In 't Merkske vergelijkbare tafere-
len. Hoewel de vogelzang zoetjes-
aan verstomt, toch nog altijd zin-
gende geelgorzen, veldleeuweriken 
en zomertortels. Ook hier veel oran-
je zandoogjes (en zwartsprietdik-
kopjes). In de Broskens zag ik een 
gele luzernevlinder - een zuidelijke 
soort die af en toe naar onze con-
treien trekt. Twee jaar geleden 
was er een influx van oranje luzer-
nevlinders, nu mogelijk een golfje 
gele op komst. Weinig libellen, mo-
gelijk door de droogte? Op Castel-
reesche Hei stuitte ik op een merk-

waardig tafereel: rijtjes weidebeek-
juffers die in de berm van de zand-
paden zaten, honderden meters 
van de beekoevers waar ze zich 
doorgaans ophouden. De konijnen-
stand was aardig aan het herstellen, 
helaas myxomatose. Op menig plek 
hangt de penetrante lucht van kada-
vers. Om wat vrolijker te eindigen: 
ik zag wel nog jonge witte kwikken 
die paardjerijden op de rug van de 
Hafflingers. In mijn jongensjaren 
noemden we die beestjes 'koestou-
werkes', maar deze hadden duide-
lijk hogere ambities. 

 
Wout en Mien van den Hout op 
26 juli: 
Jan, deze middag zat er een vreem-
de vogel in de tuin, het was tussen 
15.30 en 16.00 uur. 
Zij zat steeds in het gras te pikken, 
ook het mannetje is even geweest, 
deze was duidelijker 
feller van kleur. Ik heb er een foto 
van kunnen nemen. Maar het lukt 
me niet om die mee te sturen. 
27/7: Even over het mailtje van gis-
teren. Ik had natuurlijk een be-
schrijving van die vogel moeten 
geven. Zij had een rode streep op 

haar kop, een gespikkeld lijf, stipjes 
op de vleugels en een vrij lange 
snavel. Ik denk dat ik nu de foto's 
mee kan sturen. Als jij het weet laat 
je het dan even weten?  
 
Henk Laarhoven op 27 juli: 
Sinds enkele dagen hoor en zie ik 
weer matkoppen in onze tuin 
(broedgeval?). 
Op 25-7 vlogen er twee wespendie-
ven laag over onze tuin en waren er 
een volwassen en een juveniele 
groene specht aanwezig. 
 
Johan Schaerlaeckens op 29 juli: 
Gisteren een thermiekende raaf 
boven ons huis! 
 
Jan Vermeulen op 30 juli: 
Vandaag op het Dennegoor vier 
geoorde futen ( een jong erbij), ze-
ven dodaarzen, twee oeverlopers. 
Dus ook hier broedende geoorde 
futen. 
 
Johan Schaerlaeckens op 1 au-
gustus: 
Gisteren met de zondagfietsploeg 
zowel boomvalk als havik op de 
Bleeke Heide. Jan (V.) had dezelfde 
dag wespendief en bruine kiek 
(geregelde bezoeker deze zomer, 
zowel mannetje als wijfje). Acht 
soorten roofvogels op één dag hoort 
dus tot de mogelijkheden op de 
Bleeke Heide. Ook vanmorgen 
weer adulte havik, nu t.h.v. Diep-
ven. Enkele witgatjes. Ook sperwer 
en een vijftal torenvalken. Veel jon-
ge patrijzen. Ook overal groene 
spechten. Boven tuin van Wim Cor-
nelissen tuimelden (tijdens de Acht) 
twee verstrengelde, krijsende 
boomvalken uit de lucht. Pal boven 
de grond lieten ze elkaar los: Ruzie 
of balts? 
 
Johan Schaerlaeckens op 3 au-
gustus: 
Chaamse gierzwaluwen sinds een 
dag of drie vertrokken. Gisteren 
boven Blokkenweide twee grote 
groepen (honderden vogels) gier-
zwaluwen op doortrek. Nu ook elke 

luzernevlinder        Foto: Erik Rijnen 

Koninginnenpage           Foto: Ad Jansen 

groene specht           Foto: Mien vd Hout  
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Frank Degenaar op 18 augustus: 
Gisteravond was onze vriend de 
boomvalk er weer: ditmaal ben ik 
zeker want hij vloog zowat tegen 
mijn edele hoofd aan! En op dins-
dag zag ik nog een gierzwaluw bo-
ven Chaam, kruisend tussen de hui-
zen in de Schootakkerstraat: ik ver-
moed dat er ergens nog een nest 
met jongen zit zoals we dat al eer-
der hebben meegemaakt (toen tot 
16 september!). 
 
Erik Rijnen op 28 augustus: 
Deze morgen een zwarte ooievaar 
overvliegend op Castelreesche Hei. 
Verder o.a. wespendief, buizerd, 
torenvalk en sperwer, vijf groen-
pootruiters, een witgat, een water-
snip, zeven patrijzen. Enorme aan-
tallen zwaluwen ter plekke: honder-
den boertjes, huis en oevers. Ook 
nog drie gierzwaluwen. Verder ver-
zamelende gele kwikstaarten, mini-
maal vijftien. 
 
Ronald Sprangers op 28 augus-
tus: 
Zondag 28 augustus tegen twee 
uur landen er zo'n twintig ooievaars 
bij ons in de tuin Schootsehoek 
Castelre. Na wat gegeten bij ons in 
de vijver vlogen ze weg richting 
Hoogstraten. 
 
Wim Cornelissen op 29 augustus: 
Op vrijdag 26 augustus zag de fa-
milie Smeekens aan de Ulicotense-
weg te Chaam een ooievaar op de 
lantaarnpaal bij hun huis zitten. 
 
Pieter van Eil op 30 augustus: 
Altijd baas boven baas. Vanavond 
kon mijn vrouw mij vanuit onze 
huiskamer attent maken op een gro-
te zwerm ooievaars die de bebouw-
de kom van Ulvenhout over vlogen. 
Direct in de auto gesprongen om te 
kijken waar ze eventueel gingen 
landen. Vond ze terug op en rond 
de Klokkenberg, wellicht hadden 
enkelen onder hen last van 
t.b.c.,.epilepsie of  ouderdom. Ik 
telde er minstens 60!! Verstoord 
door een aantal joggers met duide-

avond boomvalk boven huis. Kleine 
vos helemaal terug. drie stuks op 
vlinderstruiken tuin. Ook regelma-
tig de gehakkelde: zie de foto van 
Loes, misschien niet zo briljant als 
die van Joost maar toch leuk. 

 
Johan Schaerlaeckens op 6 au-
gustus: 
Tussen Leuris' boske en de Meerle-
seweg acht zwarte ooievaars. Mijn 
grootste groep ooit is vijftien maar 
dat was in de Coto Doñana. Hebben 
waarschijnlijk overnacht op de wei-
landen tussen Leuris' boske en de 
Meerleseweg. Ze wonnen hoogte en 
vlogen over de bebouwde kom van 
Meerle zuidwaarts.  
Ook in BN de Stem vanmorgen 
artikel over influx van zwarte ooie-
vaars. Voor de vierde dag op rij op 
Bleeke Heide jonge (donkerbruine) 
bruine kiekendief. Ook grote zilver-
reiger. 
. 
Johan Schaerlaeckens op 7 au-
gustus: 
Vanmorgen met de zondagfiets-
groep boven Bleeke Heide drie 
bruine kieken, boven de Kleine 
Maaien op een gegeven moment 
zelfs vier, waarschijnlijk adult wijf-
je met twee of drie jonge vo-
gels. Mogelijk geslaagd broedgeval 
Eendegoor?  
Verder (jonge) lepelaar en havik. 
Op m'n vlinderstruik eergisteren 
o.a. vier kleine vossen. 
 
Jan Vermeulen op 10 augustus: 
Vandaag een jagende slechtvalk op 
de Bleeke Heide, de eerste deze 
herfst. 

lijke ademhalingsmoeilijkheden 
vlogen ze wat verder om neer te 
dalen op de diverse lichtmasten en 
verkeersborden bij de grote weg, 
een apart gezicht. Uiteindelijk leken 
ze tegen 19.30 door te vliegen naar 
de Galderse Meren, want daar hoef 
je na die tijd niet meer te betalen 
om te parkeren.  

 
 
 
 
 
 

Jan Vermeulen 

 E-mail: jem.vermeulen@wxs.nl 

Tel.: 0161 491327 
                   SMS: 06 5160 4190 

 
 

In deze rubriek zijn de waarne-
mingen tot en met 1 september 
2011 verwerkt. 
Met dank aan allen die de moei-
te namen hun waarnemingen 
door te geven.  
Iedereen kan zijn waarnemin-
gen, liefst via e-mail, doorgeven 
aan: 

Jan Vermeulen 
Bredaseweg 14  
4861 AH Chaam  

ooievaars           Foto: Ronald Sprangers  

gehakkelde aurelia  
Foto: Loes Schaerlaeckens 
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van me zijn. Geweldig spul deze 
junglespray! 
 
Bloedbad 
De volgende ochtend, als de nevel 
nog boven de vallei hangt, doen 
Eric en Vital de halve meter lange 
sokken over hun schoenen aan. Ze 
zien er belachelijk uit. Ik niet, ik 
besproei mijn schoenen en sokken 
overdadig met junglespray. Ik zal 
ze wel krijgen die bloedzuigers, 
zelfs geen tiger leech zal mijn be-
nen bereiken. "Zo renpaarden, jullie 
zullen wel zweetvoeten krijgen van-
daag", lach ik schamper tegen m'n 
boezemvrienden. Vijf minuten later 
lopen we de wankele hangbrug over 
de snelstromende Danum River 
over en trekken het regenwoud in.  
Het is nu al warm op de Segama 
Trail, dat belooft wat vandaag. En-
kele uren later heb ik al de meest 
schitterende tropische vogels ge-
zien, als ik plotsklaps een scherpe 
steek aan mijn enkels voel. Het kan 
toch niet waar wezen, of toch!? 
Voorzichtig doe ik m'n modderige 

B elevenissen van Jan Vermeu-
len zijn altijd de moeite waard 

om gelezen te worden. Onder-
staand wederom een verslagje van 
één van zijn avonturen, ditmaal in 
Danum Valley. 
 
Voornemen 
Na mijn niet al te opwekkende er-
varingen met bloedzuigers in de 
tropische regenwouden van Thai-
land en Madagaskar, heb ik me 
voorgenomen me deze keer ECHT 
goed te wapenen hiertegen, we gaan 
immers weer naar Zuid-Oost Azië, 
de thuisbasis van deze plaag. Ik 
bezoek dus vele drogisten in Breda 
om afdoend spul te kopen tegen 
deze dorstige wezens. Uiteindelijk 
vind ik het dan ook: junglespray.  
"Mijnheer, ik verzeker u, dit houdt 
alle muggen, muskieten, vliegen en 
vanzelfsprekend ook bloedzuigers 
op afstand. Als insecten deze spray 
ruiken zijn ze als een speer vertrok-
ken. Dit is echt het beste, wat er 
tegenwoordig op de markt is!" Het 
beste weet ik nog niet, het duurste 
in ieder geval wel, dat staat vast. 
 
Leeches-socks 
In juni is het dan zover. In gezel-
schap van Eric en Vital, mijn onaf-
scheidelijke Vlaamse metgezellen 
op mijn vogeltochten, vertrekken 
we naar Sabah, een niet zo erg 
maagdelijke provincie meer, in het 
Maleisische deel van Borneo. Van-
uit het vliegveld van Lahad Datu 
rijden we met een landrover in drie 
uurtjes naar het regenwoud van Da-
num Valley. Ik zie het grote bord al 
meteen hangen bij de entree van de 
luxueuze Borneo Rainforest Lodge: 
"Do you want to join the Danum 
Valley's Blood Donor Membership 
of the Leeches". 
Nou IK word beslist geen lid van 

deze vereniging, ik ben immers vo-
rig jaar al gratis en bovendien on-
vrijwillig, actief lid geworden in 
Madagaskar van de plaatselijke zeer 
succesvolle onderafdeling van deze 
vereniging. De staf van de lodge 
raadt ons aan om de "leeches-
socks" aan te doen als we het regen-

woud intrekken. Ik bekijk de sok-
ken wantrouwend en weet het al: 
drie keer doe ik die dus aan, nou 
niet, dan niet en nooit niet. Ik wens 
niet als een renpaard door het woud 
te lopen, bovendien ik heb m'n jun-
glespray bij! 
Het spul werkt voortreffelijk tegen 
de muggen. 's Avonds kan ik een 
Maleise Visuil uitgebreid bekijken 
in het felle licht van onze schijn-
werper en de muggen deinzen al 
terug als ze op twee meter afstand 

Bloedzuigers m’n lust en m’n leven 

1) In Borneo hebben we met twee soorten bloedzuigers te kampen gehad. Met de bornean leech een klein zwart exemplaar en met de tiger 
leech een veel groter exemplaar dat wel 10 cm lang kan worden. De beet van de tiger leech doet pijn en voel je bijna altijd meteen, met 
de nadruk op bijna. 

Tiger leech 

...Ik bekijk de sokken wan-
trouwend en weet het al: drie 
keer doe ik die dus aan, nou 
niet, dan niet en nooit niet... 
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schoenen en sokken uit en ontwaar 
een bloedbad, zoals ik nog nimmer 
heb aanschouwd. M'n sokken zijn 
van kleur veranderd en hebben in-
middels de kleur gekregen van een 
bekende Franse rode wijn. Ik tel 
maar liefst negen bloedzuigers op 
m'n enkels, waaronder twee tijger-
bloedzuigers. Ik kreun, kijk met een 
wanhopige blik naar boven, zie 
niets dan een tropisch bladerdak, 
bekijk m'n enkels nogmaals en be-
gin aan de dankbare taak de bloed-
zuigers eraf te trekken. Het bloed-
bad wordt alleen maar erger. 

De twee Belgische renpaarden ko-
men niet meer bij van het lachen en 
ik heb ze nog steeds hun lachbuien 
niet vergeven op deze gedenkwaar-
dige ochtend in het nevelige woud 
van Danum Valley. Een ontmoe-
digd man sjokt die namiddag in het 
bloedhete regenwoud richting lod-
ge, hij heeft een verbitterde blik in 
z'n ogen, goede luisteraars kunnen 
nog net de woorden "klerendrogist" 
opvangen. De totaalstand van die 
dag voor het aantal bloedzuigers op 
z'n benen bedraagt zesentwintig. 
 
Renpaarden 
De volgende dag lopen er drie ren-
paarden in het regenwoud. In de 
Danum River drijft een eenzaam 
dobberende spuitbus van het merk 
"Junglespray" inmiddels af op weg 
naar de Celebes Zee. 
Bij Poring Hot Springs enkele da-
gen later heb ik een tiger leech in 
m'n nek, Vital een op z'n navel en 
Eric een op z'n schouder. Het litte-
ken op Eric z'n schouder is een 
maand later nog zichtbaar, net 
goed, had hij maar niet zo hard 
moeten lachen. 
 

Jan Vermeulen 

B egin juni werd onze voorzitter gealarmeerd dat er onder de linden bij 
bejaardenwoningen enorm veel dode hommels gevonden werden. Het 

betrof enkele tientallen tot honderden dieren die vaak nog even op de 
grond rondkropen voor ze de geest gaven. Vooral de grote aantallen Aard- 
en Veldhommels waren hierbij opvallend, maar ook soorten als Steenhom-
mel en Boomhommel deelden in de malaise. 
 
Eerste gedachte was dat er met gif gewerkt zou kunnen zijn. Dode hommels 
onder bloeiende lindebomen is echter een al langer bekend fenomeen. Boos-
doener in dit geval was  de Zilverlinde (Tilia tomentosa), waarop de hom-
mels foerageerden. Lange tijd werd gedacht dat mannose, een voor hommels 
onverteerbare suiker, in de nectar van die lindes de oorzaak was van de mas-
sale hommelsterfte. Mannose werd echter nooit teruggevonden in de nectar 
of in de hommels zelf. Navraag bij Natuurpunt leverde echter een meer 
plausibele theorie op. De concurrentie tussen insecten  speelt  een belangrij-
ke rol.  Lindes trekken immers massaal bloembezoekende insecten aan. Het 
merendeel hiervan zijn honingbijen en hommels. Honingbijen, hoewel hun 
aantal vaak het tienvoudige bedraagt van dat van de aanwezig hommels, 
worden zelden dood aangetroffen onder lindes. Zij foerageren efficiënter en 
blinken ook communicatief uit. Hierdoor zullen de hommels vaak doodge-
concurreerd worden. De hommels verbruiken dan meer energie dan dat ze in 

de boom vinden.  Soms 
is de concurrentiedruk 
echter zo groot, dat ook 
honingbijen het loodje 
leggen. De aantallen 
dode honingbijen en 
hommels die onder lin-
des liggen kunnen hier-
bij even hoog zijn. Maar 
de impact op hommel-
volken is veel groter. 
Hommels hebben klei-
nere kolonies met 

slechts enkele tientallen tot honderden werksters. Een verlies van 100 tot 
200 werksters per dag heeft dan een enorme impact op een volk. Ook het 
sterven van nieuwe hommelkoninginnen is een ramp voor het voortbestaan 
van de kolonies. Voor honingbijen kunnen de laatbloeiende lindesoorten dan 
wel een zegen zijn, voor hommels zijn ze dat vaker niet.  
 
Alternatieve nectar- en stuifmeelleverende planten en bomen zorgen ervoor 
dat voedselconcurrentie tussen hommels en honingbijen minder sterk wordt. 
Hierdoor treedt minder hommelsterfte op. Extra voedselvoorziening zal so-
wieso de plaatselijke populaties van hommels en honingbijen versterken en 
weerbaarder maken tegen eventuele verliezen. Vooral planten die tijdens de 
zomermaanden bloeien (zoals braam, distels, lavendel en dopheide) zijn no-
dig om een continue aanvoer van voedsel te waarborgen. Hierbij gaat de 
voorkeur uit naar inheemse én streekeigen plantensoorten. Die zullen ook 
voor andere insecten een welkome bron van nectar en stuifmeel vormen. 
 

Webmees 

Hommelsterfte 

...De twee Belgische renpaar-
den komen niet meer bij van 
het lachen en ik heb ze nog 

steeds hun lachbuien  
niet vergeven... 

 

steenhommel           Foto: Lupin wikipedia  



2828    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

D it jaar hebben wij voor de 
tweeëntwintigste keer huis-

zwaluwnesten geteld in Alphen, 
Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, 
Hulten, Molenschot, Riel en Ulico-
ten. We zijn uitgekomen op 972 
nesten, tegen 925 in 2010, een 
winst van 5% en een nieuw hoog-
tepunt. 
 
Paaseieren 
Huiszwaluwnesten tellen is net 
paaseieren zoeken: leuk en een 
beetje spannend. Het is niet voor 
niets dat we dit al zo lang doen. Bij 
het begin van de telling zijn we erg 
benieuwd. Op hoeveel nesten ko-
men we uit? Hoe is de ontwikkeling 
per dorp? Welke adressen raken 
hun zwaluwen kwijt? En de span-
nendste vraag: welke nieuwe adres-
sen komen er bij? Aan het eind van 
de telling zijn al deze vragen beant-
woord, maar blijven we toch nog 
met een vraag zitten: welke nesten 
hebben we over het hoofd gezien? 
 
Per dorp 
De vooruitgang die we hebben ge-
constateerd is niet eerlijk verdeeld 
over de dorpen. Chaam, Gilze , Mo-
lenschot en Ulicoten boekten winst. 
Chaam ging van 218 naar 251 nes-
ten, Gilze van 43 naar 52, Molen-
schot van 50 naar 61 en Ulicoten 
van 208 naar 213. Voor elk van 
deze vier dorpen is dit de hoogste 
stand sinds het begin van de tellin-
gen in 1989. Alphen, Baarle-
Nassau, Hulten en Riel kenden een 
bescheiden achteruitgang. Alphen 
ging van 178 naar 172, Baarle-
Nassau van 99 naar 97, Hulten van 
15 naar 14 (één enkel adres) en Riel 
van 113 naar 111. 
 
Volhouders 
Elk adres heeft zijn eigen verhaal 
en zodoende zitten er in ons be-
stand ondertussen 563 verhalen op-

geslagen. Zo hebben we nog maar 
enkele adressen die, soms met 
moeite, al die jaren huiszwaluwen 
onderdak hebben geboden. Dit zijn: 
Lindenakker 17 in Alphen, Breda-
seweg 27 en Nijhoven 4-6 in Baarle
-Nassau, Hofstad 23 in Gilze, Klei-
ne Maaijen 8 en Wilhelminastraat 
18 in Ulicoten. Met name Hofstad 
23 is een bijzonder geval. In de na-
bije omgeving zitten geen andere 
kolonies en toch houdt deze kleine 
vestiging stand. 
Ook bijzonder zijn de compleet geï-
soleerde eenlingen die plotseling 
ergens opduiken en meerdere jaren 
achtereen overleven. Een mooi 
voorbeeld daarvan is het nest op 
Wevershof 13 in de bebouwde kom 
van Gilze. Zonder hulp van de le-
zers van de lokale kranten (u dus) is 
het moeilijk dit soort uitzonderin-
gen op het spoor te komen. 
 
Terugkomers 
In ons bestand zitten veel adressen 
die in de loop van de jaren door de 
zwaluwen zijn verlaten. Toch blij-

ven we ze trouw bezoeken. Vlak 
voordat we er aankomen proberen 
we al luisterend te ontdekken of de 
zwaluwen misschien zijn terugge-
keerd. Op ’t Hoefke 3a in Riel was 
dat het geval, na een afwezigheid 
van acht jaren. De bewoners van 
het huis waren er erg blij mee. De 
verrassing was deze keer niet zo 
groot want het goede nieuws was 
ons al ter ore gekomen. Groter was 
de verrassing op Gilzerbaan 2 in 
Riel waar na een afwezigheid van 
twintig jaren ineens vier nesten op-
doken. 
 
Verkassers 
Niet iedereen is even blij met de 
huiszwaluwen onder zijn dak. Heel 
af en toe zien we boze gezichten, 
met name waar de aantallen nogal 
oplopen. Als we dan een jaar later 
weer in de buurt komen is de grote 
vraag: zitten ze er nog? Op de 
Chaamseweg-Hazenberg in Ulico-
ten hadden we zo’n adres en ons 
bange vermoeden bleek waarheid 
geworden. Zestien nesten in een 

Nieuw record huiszwaluw 

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



2929    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

en 7a, Groot Bedaf 10a, Heesboom 2a, 
Hoogstratensebaan 31, 32, 38, 43, 48 
en 55, Kapelstraat 36 en 44, Kievit 1a, 
Nijhoven 1a, 4-6 en 10, Oordeel-
sestraat 5, Pineind 3a.  
 
Chaam: Altena 21, Baarleseweg 16, 
34c, 34d, 42, 42b en 60, Beckershagen 
6, 8 en 26, Beekstraat 5, Blokkenweide 
1, 18, 35 en 37, Brabander 27, Breda-
seweg 27en 53, Ganzenbeemd 16, 22 
en 28, 
Gilzerweg 28a, 55b en 55c, Hoefakker 
18, 22 en24, Horst 19, Kapelstraat 36, 
Kloosterstraat 3a, 10, 12, 13, 14, 15a, 
Langstraat 27 en 43, Legstraat 6, 
Meerleseweg 2a, Meijsberg 2, Nieuwe-
weg 3, Oude Bredasebaan 13a, Raven-
bos 6, Roode Beek 1, 2, 4 en 7, Schoot-
akkerstraat 2, 4, 7 en 8, Snijderseweg 5 
en 12a, Ulicotenseweg 15a, 18, 39 en 
50, Wildertstraat 1a, Zandstraat 3, 
Zuurstraat 4, Zwanendries 1, 2, 3 en 5.  
Gilze: Alphensebaan 69, Bessemeind-
seweg 7 en 10, Bolberg 18, Brakken 10, 
Chaamseweg 6e, 11, 19, Hoevenaars-
straat 28 en 34,  Hofstad 23, 
Hoogstraat 4, Horst 22, 28, 38, 50, 52 
en 58, Oranjestraat 90 en 130, Verster-
straat 26, Wevershof 13.  
 
Hulten: Hulteneindsestraat 27. 
 
Molenschot :  Bavel seweg 114, 
Broekstraat 6, 7, 12, 14, 15, 20 en 41, 
Korte Hoogstraat 9, 11 en 13, Pastoor 
van de Rietstraat 4, 22, 36 en 37, 
Schoolstraat 2b, 20, 22, 26, 35, 45, 50, 
52, 54 en 64.  
 
Riel: Bekestraat 11, Brabantlaan 1, 
Brakel 2, Brokkenstraat 6, Gilzerbaan 
2, Hoefakkers 9, Julianastraat 6, Kaar 
1, Kantakkers 4 en 6, Kwartierlaan 5 
en 9, Looienhoek 2 en 3, Meijerij 13, 
Muldersbaan 12, Oude Tilburgsebaan 
3, 12a, 14, 23, 25, Ronde Akkers 10, 
Schellebaan 2, Spaanse Hoek 2, 5 en 
8a, ’t Hoefke 1a en 3a, Veertels 6, Vijf-
huizenbaan 5, 27 en 32, Zandeind 4 en 
25. 
 
Ulicoten: Beemdendreef 3 en 6. 
Chaamsew./Hazenberg 20, 22, 24 en 
25, Den Dries 4 en 20, Dorpstraat 3, 8, 
9, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 
33 en 72c, Haldijk/Gouverneursbos 
(België), Heidreef 1, Kleine Maaijen 8, 
Kloosterstraat 10, Lijmbeek 2, Oude 
Strumpt 4, 6, 11 en 12, Wilhelmi-
nastraat 2a en 18. 

lenschot en Bolberg 18 in Gilze. Bij 
navraag bleek dat het laatste adres 
in 2010 ook al een nest herbergde. 
 
Missers 
Elk jaar blijkt dat we wat nesten 
missen. Een enkeling vinden we 
met terugwerkende kracht. Op de 
Hoogstratensebaan in Baarle Nas-
sau werden we getipt over nesten 
op Heesboom 2a. Er bleken maar 
liefst zeven nesten aan de achter-
kant van de stal te zitten en geluk-
kig wisten de bewoners dat het er in 
2010 drie waren. Zonder de tip had-
den we dit adres niet gevonden. 
Vorig jaar kregen we de tip om 
eens te gaan kijken op Egelsbroek 1 
in Alphen. Resultaat: drie nesten in 
2010, negen nesten dit jaar en bijna 
vier kilometer extra fietsen. 
Weet u nesten op een adres dat niet 
voorkomt op de lijst onderaan dit 
artikel? Laat het ons weten! Zoals 
elk jaar is er een cake voor iedereen 
die ons aan nieuwe nesten helpt. U 
kunt bellen met Elly Meeuwsen: 
013-5082504. Nog even voor de 
duidelijkheid: het gaat om de zwa-
luwen die aan de buitenkant van het 
huis onder de dakgoot broeden in 
een nest dat op een kleine vliegope-
ning na helemaal dicht is. 
 

 
Henk en Elly Meeuwsen 

 
 
 
Adressen 
Alphen: Baarlesebaan 6 en10, Baarle-
seweg 54-58 en 64a, Boerenbaan 9, 
Chaamseweg 39, Dorenbos 11, 13 en 
25, Egelsbroek 1, Flaasdijk 4, Gilzer-
weg 8, Haagstuk 2 en 23, Haverheining 
2, Hazenberg 17, 21, 23 en 27, Hofsta-
de 7, 8, 9, 11, 13, 15, 24, 27 en 38, Ho-
ge dries 2, Hondseind 25, Kerkakkers 1 
en 28, Lindenakker 17, Molendries 2a, 
Oosterwijksestraat 2 en 8, Oude Til-
burgsebaan 6, Papenakker 11, Schel-
lestraat 1, 8 en 9, Terover 11, 12, 14a, 
16, 24 en 25, Weimortel 2.  
 
Baarle-Nassau: Bredaseweg 21, 27 en 
39, Eikelenbosch 10, Ghil 13 en 14, 
Gorpeind 2a, 6a en 9a, Groeske 2, 4, 5 

klap kwijt. Een stukje verderop 
vonden we een deel terug. We wa-
ren net begonnen met tellen, maar 
werden vriendelijk onderbroken 
door de vrouw des huizes. “Het zijn 
er eenentwintig”, riep ze enthousi-
ast en dat was elf meer dan in 2010. 
Wij  kwamen niet verder dan 18, 
maar ze haalde de digitale camera 
erbij om te bewijzen dat de deels 
vervallen nesten wel degelijk be-
woond waren geweest. “Willen jul-
lie koffie?” Die moesten we helaas 
afslaan, want we hadden nog heel 
wat te doen, maar het is elke keer 
weer geweldig om te zien dat de 
zwaluwen (en wij) op zo veel adres-
sen welkom zijn. 
 
Nieuwkomers 
Het geeft elke keer weer een kick 
als we een nieuw adres kunnen no-
teren. In de buurt van bestaande 
adressen letten we extra op, want 
daar is de kans het grootst. Soms is 
daarbij het vinden van het adres 
moeilijker dan het vinden van het 
nest. Zo stonden we in Chaam voor 
een spiksplinternieuw nog onbe-
woond huis; de straat had nog geen 
naam, het huis nog geen nummer. 
Het bleek om Altena 21 te gaan. Bij 
Dorpstraat 72c in Ulicoten vroegen 
ons, zoals bij elk nieuw adres, af of 
het hier om een ‘ongelukje’ ging of 
een gewenste ‘zwangerschap’. Het 
gebeurt namelijk nog wel eens dat 
de zwaluwen in de vakantieperiode 
kans zien een ongewenst nest te 
bouwen. Alles lag er zo piekfijn bij 
dat we ons hardop afvroegen of de 
zwaluwen wel welkom waren. Net 
voordat we verder reden stak de 
bewoonster van het pand haar 
hoofd uit de hortensia’s in de voor-
tuin omhoog, drie meter van ons 
vandaan, en vroeg wat we aan het 
doen waren. Ze bleek enthousiast te 
zijn over haar zwaluwnest, geluk-
kig. 
Het is helemaal kicken als we ver 
van bestaande kolonies vandaan op 
nieuwe nesten stuiten. Dit jaar 
maakten we dit mee op Flaasdijk 4 
in Aphen,  Bavelseweg 114 in Mo-
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I n deze rubriek worden opmer-
kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 
milieu, natuur, landschap en cul-
tuurhistorie weergegeven. 
 
Toch geen snelweg door de Seren-
geti 
De regering van Tanzania schrapt 
het plan om een snelweg aan te leg-
gen die het beroemde natuurpark 
Serengeti zou doorkruisen. De Tan-
zaniaanse regering onderzoekt nu 
een alternatieve route voor de weg 
om het leven van de wilde dieren in 
het park niet te verstoren. De alter-
natieve route is weliswaar langer, 
maar biedt volgens de regering de 
mogelijkheid om een groter deel 
van de bevolking moderne trans-
portmogelijkheden te geven. De 
Serengeti blijft, zoals nu ook het 
geval is, vooral bedoeld voor de 
dieren en het toerisme. 
Internationaal gezien ontstond er 
vorig jaar veel ophef toen de Tanza-
niaanse regering het plan voor de 
aanleg van de weg bekend maakte. 
Een groep wetenschappers waar-
schuwde dat het aantal gnoes in het 
park door de weg zou kunnen te-
ruglopen van 1,3 miljoen naar 
300.000. De wetenschappers vrees-
den ook dat automobilisten veel 
wilde dieren zouden aanrijden. De 
stroperij zou toenemen en de weg 
zou de economie beschadigen we-
gens een verwachte afname van het 
toerisme. 
Bron: NRC 
 

Heeft het korhoen kans op overle-
ven op de Sallandse Heuvelrug? 
Drie organisaties (Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Vogelbe-
scherming Nederland) zijn gestart 
met zenderonderzoek om inzicht te 
krijgen in de overlevingskansen van 
het korhoen op de Sallandse Heu-
velrug. Het is de laatste plek in ons 
land waar nog korhoenders voorko-
men. Het onderzoek moet duidelijk 
maken waarom geen enkel kuiken 
het overleeft. 
Op dit moment leven er nog vier 
hanen en tien hennen op de Sal-
landse Heuvelrug, het laagste aantal 
ooit. De afgelopen jaren zijn alle 
kuikens dood gegaan, maar ondui-
delijk is waarom. Dit jaar zijn er 
één hen en twee kuikens gezenderd. 
Een week na het plaatsen van de 
zenders zijn de kuikens doodge-
gaan. Uit onderzoek werd dat de 
kuikens graatmager waren en zijn 
doodgegaan door voedselgebrek. 
Vermoedelijk is dit één van de 
grootste problemen. Opvallend is 
ook dat dit jaar bij een aantal nesten 
de eieren niet uitgekomen zijn. De-
ze eieren worden momenteel onder-
zocht. Het onderzoek wordt gefi-
nancierd door Vogelbescherming 
Nederland en duurt tot 2013. 
Bron: nieuwsbrief Vogelbescher-
ming 

 
 
Wolven bijna in Luxemburg 
Onlangs is er een wolf waargeno-
men in het uiterste Noordoosten 

van Frankrijk, in de bossen van 
Bonne Fontaine, nabij het plaatsje 
Harskirchen. Na een lange afwezig-
heid heeft de wolf deze uitgestrekte 
bossen weer weten te bereiken. Ook 
zijn onlangs wolven gezien nabij 
Sundgea in de Vogezen. 
Hiermee zijn de wolven weer een 
stap dichterbij Luxemburg en daar-
mee ook bij Nederland. Een moge-
lijke vestigingsroute loopt immers 
vanuit de Frans-Italiaanse Alpen, 
via de Vogezen en het Zwarte 
woud, door de Ardennen en de 
Kempen richting onze zuidelijke 
provincies. Overigens is daarmee 
niet gezegd dat hij in Limburg of 
Brabant zal stoppen, hij zou net zo 
goed ongemerkt door kunnen lopen 
naar noordelijkere provincies. 
Bron: Wolven in Nederland 
 
 
EU-buget onvoldoende groen 
Vogelbescherming Nederland en 
BirdLife International reageren te-
leurgesteld op het begrotingsvoor-
stel op landbouw van de Europese 
Commissie voor de periode na 
2013. Europa doet geen concrete 
toezeggingen voor het behoud van 
Europese natuur en dat is slecht 
nieuws voor de vogels van het boe-
renland, waarmee het toch al erg 
slecht gaat. 
Het voorstel van de Europese Com-
missie ontbeert duidelijke financië-
le doelen voor investeringen in bio-
diversiteit en klimaat en er wordt 
geen extra geld voor agrarisch na-
tuurbeheer beschikbaar gesteld. Dat 
is een slechte zaak voor de vogels 
van het boerenland, waarmee het in 
heel Europa slecht gaat. Voorbeel-
den in Nederland zijn veldleeuwe-
rik, grutto en patrijs. Het voortbe-
staan van veel soorten staat in heel 
Europa onder druk door intensieve 
en grootschalige landbouw.   
Bron: Nieuwsbrief vogelbescher-
ming Nederland 
 

Uitgelicht 

gieren en mariboes in de Serengeti 
Foto: Kevin Walsh  

korhoen   
Foto: www.Biopix.nl / A. Neumann  
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tieve Vismonitoring Rijkswaterstaat 
Waterdienst. Het is traditioneel een 
soortenrijk water met enkele voor 
Nederland bijzondere stroommin-
nende soorten. Dat het goed gaat 
met de diversiteit van de visfauna 
in de Grensmaas blijkt uit de be-
monstering van dit jaar, waarbij 30 
soorten vis zijn gevangen zijn ge-
vangen, een recordaantal. In voor-
gaande jaren bleef de teller steken 
op respectievelijk 22, 23 en 24 
soorten. De populatie van de elrits 
lijkt te zijn gegroeid. 
Leuke vangsten zijn elrits, zalm, 
sneep, kopvoorn, serpeling en ri-
vierdonderpad. Een aantal soorten, 
namelijk giebel en vetje, is voor het 
eerst gevangen in de 15 jaar dat 
deze vismonitoring loopt. Helemaal 
spectaculair is de vangst van een 
gestippelde alver. Deze soort is zeer 
zeldzaam in Nederland: alleen in de 
Geul komt een populatie voor.  
Bron: Stichting RAVON natuur-
bericht.nl   
 
 
Windmolenpark een 'oase van 
rust’ 
Een windmolenpark op de Noord-
zee heeft nauwelijks negatieve ef-
fecten op de dierenwereld. Het leidt 
juist tot een toename van de biodi-
versiteit. 
Dat concludeert een onderzoeks-
team dat de effecten van het offsho-
re windmolenpark bij Egmond aan 
Zee op bodemdieren, vissen, vogels 
en zeezoogdieren onderzocht, meldt 
kennisinstituut Imares. 
Volgens de onderzoekers vormt een 
windmolenpark een nieuw natuur-
lijk leefgebied voor bodemdieren 
als mosselen en krabben en leidt 
zo'n park dus tot een hogere biodi-
versiteit. Voor vissen en zeezoog-
dieren is een windmolenpark een 
'oase van rust in een relatief druk 
kustgebied'. 
Bron: NU.nl 

 
Voor u samengesteld door  

Johan Schaerlaeckens 

Haringvlietsluizen toch op een 
kier 
Het kabinet gaat de Haringvlietslui-
zen toch op een kier zetten voor 
trekvissen. Het kabinet weigerde 
steeds om het zogenaamde kierbe-
sluit uit te voeren maar dat was te-
gen gemaakte afspraken in interna-
tionale verdragen. 
Andere landen hebben miljoenen 
geïnvesteerd in milieumaatregelen 
en sluizen. Zij dreigden met schade-
claims als het kabinet zich niet aan 
de afspraken zou houden. Het kabi-
net wilde de sluizen dichthouden 
om verzilting van landbouwgrond 
tegen te gaan, maar is nu toch ge-
zwicht voor de druk uit binnen- en 
buitenland. 
D66 had in mei onderzoek laten 
doen naar de juridische consequen-
ties. Op grond hiervan had D66 
kenbaar gemaakt dat het dichthou-
den van de sluizen in strijd met in-
ternationale afspraken was. 
Bron: RTV Rijnmond 

 
Oceanen zijn er slechter aan toe 
dan gedacht  
Het gaat veel slechter met de ocea-
nen dan tot nog toe werd gedacht. 
De kans dat op korte termijn veel in 
zee levende dier- en plantensoorten 
gaan uitsterven is zeer groot. Dat 
blijkt uit onderzoek van het IPSO, 
een Britse organisatie van weten-
schappers en experts. 
Volgens het rapport is het in de ge-
schiedenis van de mens niet eerder 
voorgekomen dat zo veel soorten 
op het punt van uitsterven staan. De 
problemen worden onder meer ver-
oorzaakt door klimaatverandering, 

overbevissing, vervuiling en verzu-
ring. Het panel van wetenschappers 
maakt zich vooral zorgen over de 
verzuring en vervuiling. Giftige 
stoffen hechten zich op het opper-
vlak van zeer kleine stukjes plastic, 
die op de zeebodem terechtkomen 
en worden opgegeten door vissen. 
Deze schadelijke stoffen komen op 
die manier weer in de voedselketen 
terecht. 
De wetenschappers stellen dat de 
veranderingen ongekend snel gaan. 
“We hebben nog steeds veel biodi-
versiteit in de wereld, maar de hui-
dige snelheid waarmee soorten ver-
dwijnen is veel hoger dan in perio-
des in het verleden.'' 
Bron: www.nu.nl 
 
 
Slechtvalk gewond door schot 
hagel 
Het slechtvalkvrouwtje S2, dat in 
De Mortel en omgeving beroemd 
werd via de webcams van Beleef de 
Lente, is eind juli gewond aange-
troffen in de Brabantse gemeente 
Gemert. Op röntgenfoto’s is een 
hagelkorrel te zien in een van de 
vleugels. Ook is de vleugel op 
meerdere plekken gebroken. Het 
gewonde vrouwtje is donderdag 
door Vogelwerkgroep Gemert naar 
een gespecialiseerde dierenarts ge-
bracht. De slechtvalk is geopereerd 
om de verwondingen te onderzoe-
ken en te herstellen. 
Bron: Radio Kontakt  

 
Record aantal vissoorten gevan-
gen in de Grensmaas 
De Grensmaas wordt jaarlijks be-
monsterd als onderdeel van de Ac-

Haringvlietdam gezien vanaf de  
"zoute kant"  

Slechtvalk  Foto: S. Lund / www.biopix.nl 



 

sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

 0161 491215 
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