
V rijdag 21 oktober was de jaarvergadering van Mark & Leij niet alleen 
maar een formele bijeenkomst. De fotowerkgroep presenteerde een 

prachtige tentoonstelling onder het motto “Verbeelding van natuur en 
landschap”. 
  
Natuurvereniging Mark en Leij houdt natuurlijk net als andere verenigingen 
een jaarlijkse vergadering met en voor haar leden. Op vrijdag 21 oktober was 
het zover en kon het bestuur waar nodig verantwoording afleggen over het 
beleid en haar handel en wandel in het afgelopen verenigingsjaar. Een korte 
en zakelijke agenda hoort bij dit soort vergaderingen, evenals het toch altijd 
weer geringe aantal leden dat de moeite neemt naar zo’n vergadering te ko-
men. Ook hier niets vreemd onder de zon, want elke vereniging in het land 
“kampt” met deze geringe belangstelling voor formele bijeenkomsten. 
 
Voorzitter Sjef Langeveld handelde de vergadering voortvarend af en kon 
gaande de agenda mensen bedanken voor hun inzet en deelname aan het be-
stuur. Jacolien Plugge en Pieter van Eil hadden te kennen gegeven met het 

(Vervolg op pagina 3) 

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

  

“Waterschap werkt aan verbetering 
visstand in beken” 

(Marco Beers) 
~~~~~~~~~ 

“Van de voorzitter” 
(Sjef Langeveld) 

~~~~~~~~~ 
“Plantenwerkgroep in 2011” 

(Karin van Dueren den Hollander) 
~~~~~~~~~ 

“Wintervlinder” 
(Frans Vermeer) 

~~~~~~~~~ 
“Natuurmonumenten informeert” 

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

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

“Terugblik lezing: leven in de     
prehistorie” 

(Frank Degenaar) 
~~~~~~~~~ 

“Waarnemingen in de streek” 
(Jan Vermeulen) 

~~~~~~~~~

“Paddenstoelen” 
(Erik van der Hoeven) 

~~~~~~~~~ 
“Uitgelicht” 

(Johan Schaerlaeckens) 
~~~~~~~~~ 

 

NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief   

Mark & LeijMark & Leij  

jaargang 15, nummer 60jaargang 15, nummer 60jaargang 15, nummer 60   december 2011december 2011december 2011   

Natuur, kunst, cultuur, milieu 
en Alphen-Chaam 

onlosmakelijk? 
Fototentoonstelling  

laat zien dat het een werkelijkheid is. 

Winterkoning       Foto: N.Sloth / www.biopix.nl 

WinterWinter  

Burgermeester Nuijten speldt het Citta-slowspeldje op bij Martha Wildhagen 
Foto: Wim Goverde 
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Natuuragenda 
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oortjes naar het initiatief van Alp-
hen-Chaam. Steun, meedoen en 
promoten van Citaslow, de provin-
cie doet er aan mee. Sterker nog, 
hierdoor draagt ook onze gemeente 
bij aan een mogelijk goed resultaat 
in de “race“ om Brabant Culturele 
Hoofdstad 2018, waarvoor inmid-
dels Eindhoven in plaats van ’s-
Hertogenbosch als kandidaat naar 
voren is geschoven. Nee, niet ieder-
een kan gelukkig gemaakt worden 
en natuurlijk zijn er zaken die de 
gemeente en haar bestuur anders 
gehad wilden hebben. Maar het is 
en blijft zo dat het niet doenlijk is 
alles 100% te scoren. Laat staan 
100% iedereen het naar het zin te 
maken. De kritische geluiden uit de 
vergadering worden wel begrepen, 
maar primair zo betoogd de burge-
meester: “Iedereen wordt serieus 
genomen. Ook de spreker op deze 
avond”. Vanuit die visie kunnen we 
wellicht toch verder komen en de 
natuur, zo prachtig weergegeven in 
de tentoonstelling, in stand houden. 
Ook had de burgemeester een 
speldje bij zich voor een van de 
actieve leden van de vereniging. 
Het speldje, passend bij de waarde-
ring van het project Citaslow, stelt 
de slak voor met een dorpssilhouet 

op zijn rug. Martha Wildhagen 
mocht deze waarderingsspeld voor 
haar inzet en werk ontvangen. Hier-
mee uiteraard ook een eerbetoon 
gevend aan de werkgroep en de 
vereniging.  
 
Om alle nieuwsgierigheid tevreden 
te stellen zette burgermeester Nuij-
ten met een simpele maar doeltref-
fende handeling aan het knopje de 
tentoonstelling in het volle licht. 
Prachtig is een eenvoudige term, 

bestuurlijk werk te willen stoppen 
en dus werden zij met dank en bloe-
men uitgezwaaid. Aanvulling voor 
de vacatures werd gelukkig ook 
gevonden. Zij het dat het in deze 
tijden steeds moeilijker wordt om 
bestuurders te vinden. Met Frans 
Vermeer als opvolger van Jacolien 
en gelukkig ook Marianne van Riel 
heeft het bestuur toch weer kunnen 
zorgen voor continuïteit en dus in-
vulling van de vacatures. De aan-
wezige leden stemden in met be-
noeming en met continuering van 
het bestuurder zijn van de overige 
leden. De vereniging mag blij zijn 
met deze mensen. 
 
Verder kabbelde de vergadering 
voort en werd penningmeester Cees 
Damen gewaardeerd voor zijn werk 
en beleid het afgelopen jaar. De 
kascontrole was naar wens verlopen 
en complimenten voor het werk en 
de inzet van Cees werden in het 
verslag uitdrukkelijk genoemd. 
Aansluitend aan de vergadering 
werd rond de klok van 21 uur het 
officiële woord gevoerd door bur-
gemeester Nuijten. Hem was ge-
vraagd om in het teken van de ope-
ning van de fototentoonstelling van 
de fotowerkgroep iets te vertellen 
over Citaslow en Brabant Culturele 
Hoofdstad. Nou, dat is een kolfje 
naar zijn hand en vlotweg werden 
de koppelingen gemaakt tussen Ci-
taslow, slakken, natuurbeheer, 
streekproducten en behoud en be-
heer van al het goede dat onze ge-
meente en regio al in zich heeft.  
 
Mark en Leij is met haar kritisch 
volgen van overheidsbeleid, maar 
ook met haar activiteiten onmisbaar 
als het gaat om het behoud van een 
gezond en prettig leven op het plat-
teland en de natuur. Nuijten memo-
reerde dat de gemeente nu zo’n an-
derhalf jaar bezig is om de Citaslow 
gedachte handen en voeten te geven 
en in praktijk te brengen. En met 
succes. Ook de provincie Noord 
Brabant kijkt een beetje met rode 

(Vervolg van pagina 1) maar op z’n minst een die past bij 
deze mooie fotogalerij. Qua foto’s 
om te beginnen, maar zeker ook de 
wijze van presentatie. Bijna profes-
sioneel met de belichting en de 
schotten waarop alle foto’s werden 
tentoongesteld. Allemaal handwerk 
en als vrijwilligerswerk gereali-
seerd. Indrukwekkend. 

Tot en met zondag kon men zich er 
aan vergapen in Bellevue, daarna 
moet men naar het gemeentehuis 
van Baarle-Nassau om een groot 
deel van de tentoongestelde foto’s 
te kunnen bewonderen. Aansluitend 
staat, zoals twee jaar geleden, ver-
zorgingstehuis Janshoven, eveneens 
in Baarle-Nassau, op het program-
ma.  
Dan gaat alles weer de kast in. Nou 
niet helemaal, want Mark en Leij 
heeft een heel mooie verjaardagska-
lender gemaakt met foto’s die nu 
tentoongesteld stonden. Ook an-
sichtkaarten zijn geproduceerd, dus 
de gemaakte foto’s in al hun pracht 
houden hun waarde en zijn voor 
vrienden en familieleden te koop en 
in ere te houden. Ook de kalender is 
een aanwinst voor iedereen en ook 
te koop. Dus, niet in de gelegenheid 
geweest de tentoonstelling te bezoe-
ken, dan is er geen man of vrouw 
overboord. De kalender en kaarten 
blijven te koop. kijk daarvoor op de 
site www.markenleij.nl. Sowieso de 
moeite waard. Maar om iets blij-
vends in huis te hebben is natuurlijk 
dé weg waarlangs dat mogelijk is. 
Bovendien steunt men er de vereni-
ging mee, dus met de komende 
feestmaand in zicht meer dan ge-
noeg tips voor cadeaus.   

  
Wim Pijnacker  

...Martha Wildhagen mocht de-
ze waarderingsspeld voor haar 
inzet en werk ontvangen. Hier-
mee uiteraard ook een eerbe-

toon gevend aan de werkgroep 
en de vereniging... 

...Tot en met zondag kon men 
zich er aan vergapen in Belle-
vue, daarna moet men naar het 
gemeentehuis van Baarle Nas-
sau om een groot deel van de 
tentoongestelde foto’s te kun-

nen bewonderen. 
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zijn soorten zoals kopvoorn en 
bermpje. Deze soorten hebben stro-
mend water nodig om zich voort te 
planten. Hoe hoger het aandeel 
stroomminnende soorten in een 
beek is, des te hoger is de score 
voor de KRW-beoordeling. 
  
Visstandonderzoek 2010  
Adviesbureau AquaTerraKuiper-
Burger (ATKB) verrichtte in op-
dracht van het waterschap in 2010 
een visstandbemonstering in een 
aantal beken. Het onderzoek vond 
plaats in de Boven Mark, Aa of 
Weerijs, Bijloop-Turfvaart, Merks-
ke, Strijbeekse beek, Galderse beek, 

W aterschap Brabantse Delta 
onderzocht in 2010 de vis-

stand in de Boven Mark, de Aa of 
Weerijs en een aantal kleinere be-
ken ten zuiden van Breda. De re-
sultaten laten zien dat alleen de 
Strijbeekse beek voldoet aan de 
“goede ecologische toestand”. 
Daarom werkt het waterschap ver-
der aan beekherstel en volgt met 
onderzoek de ontwikkelingen in de 
visstand. 
  
Beoordelen visstand 
In 2000 bracht de Europese Unie de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) uit. 
Volgens deze richtlijn moeten uiter-
lijk in 2027 alle wateren aan de 
“goede ecologische toestand” vol-
doen. De visstand vormt een onder-
deel van de ecologische toestand. 
Het waterschap onderzoekt met 
visstandbemonsteringen welke vis-
soorten in welke aantallen voorko-

men. Het vergelijken van deze ge-
gevens met de “goede ecologische 
toestand” resulteert in een zoge-
naamde KRW-beoordeling voor de 
visstand. Deze beoordeling geeft 
aan in hoeverre de aangetroffen 
visstand overeenkomt met de goede 
toestand volgens de KRW. 

Bij de “goede ecologische toestand” 
geldt voor beken dat een aanzienlijk 
deel van de visstand moet bestaan 
uit stroomminnende soorten. Dit 

Afbeelding 1. Aantalsverdeling (%) van verschillende groepen in de visstand in 2010  

Waterschap werkt aan verbetering  
visstand in beken 

...Bij de “goede ecologische 
toestand” geldt voor beken 
dat een aanzienlijk deel van 
de visstand moet bestaan uit 
stroomminnende soorten...  
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Chaamse beken en Bavelse Leij. 
Afbeelding 1 presenteert de resulta-
ten van het visstandonderzoek. 
Hieruit blijkt dat in de meeste be-
ken algemene soorten, zoals baars 
en blankvoorn de visstand domine-
ren. Positieve uitzonderingen hier-
op zijn het Merkske en de Strij-
beekse beek met veel stroommin-
nende vissen. Vooral de riviergron-
del komt hier veel voor en in min-
dere mate het bermpje. In de 
Chaamse beken heeft de plantmin-
nende soort, de tiendoornige stekel-
baars, een aanzienlijk aandeel in de 
visstand. Deze kleine vissoort heeft 
planten nodig als bescherming te-
gen roofvissen en om zich voort te 
planten.  Uit hee mse soorten 
(exoten) zoals de zonnebaars kwa-
men slechts incidenteel voor. 
  
Strijbeekse beek goed 
De verdeling van verschillende 
groepen in de visstand vertaalt zich 
in de KRW-beoordelingen. De twee 
beken met het grootste aandeel 
stroomminnende soorten, het Merk-
ske en de Strijbeekse beek, krijgen 
de hoogste KRW-score (zie tabel 
1). Voor de Strijbeekse beek leidt 
dit tot de beoordeling goed. De 
beek voldoet daarmee voor vis aan 
de KRW-doelstellingen. Het Merk-
ske zit daar, net als de Galderse 
beek, Chaamse beken en Aa of 
Weerijs, nog een klasse onder: be-
oordeling “matig”. De beoordeling 
van de overige onderzochte beken 

valt met “ontoereikend” nog een 
klasse lager uit. 
  
Hoe verder? 
De KRW schrijft voor dat uiterlijk 
in 2027 alle beken aan de “goede 
ecologische toestand” moeten vol-
doen. Voor het merendeel van de 
beken is daarvoor nog een aanzien-
lijke verbetering van de visstand 
nodig en moet onder andere het 
aandeel stroomminnende vissoorten 

toenemen.  In die beken is de ge-
wenste stromingsdynamiek (nog) 
niet aanwezig. Waterschap Brabant-
se Delta werkt aan het verbeteren 
van de visstand door de oevers na-
tuurlijker in te richten, paaiplaatsen 
aan te leggen en waar mogelijk de 
beken weer te laten meanderen. 
Daarnaast legde het waterschap 
veel vistrappen aan, waardoor barri-
ères als stuwen passeerbaar worden 
voor vissen. De komende jaren gaat 
het waterschap daar mee door, zo-
dat gewenste vissoorten als kop-
voorn, winde en serpeling op eigen 
kracht kunnen terugkeren in de be-
ken. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over het vis-
standonderzoek en de KRW-
beoordelingen kunt u contact opne-
men met Marco Beers (076-56414 
12 of m.beers@brabantsedelta.nl).  

  
 

Marco Beers 
Waterschap Brabantse Delta 

Beek 
KRW  
score 

KRW 
beoordeling 

Merkske 0,46 Matig 

Strijbeekse beek 0,52 Goed 

Galderse beek 0,29 Matig 

Chaamse beken 0,35 Matig 

Bavelse Leij 0,27 Ontoereikend 

Bijloop-Turfvaart 0,21 Ontoereikend 

Aa of Weerijs 0,32 Matig 

Boven Mark 0,29 Ontoereikend 
Tabel 1. Score  van visstand in beken op KRW-maatlat  
(maximaal haalbare score = 1) 

 

Baars                      

 

baars 

blankvoorn 
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W im Dumont stopt als 
hoofdredacteur van de 

nieuwsbrief. Na 30 nieuwsbrieven 
vindt hij het welletjes. Dat vinden 
we natuurlijk jammer, maar we 
snappen het wel. Daarom zetten we 
Wim bij deze in het zonnetje. 

 
Wim doet veel voor de natuurvereni-
ging. In de fotowerkgroep is hij bijvoor-
beeld nog steeds de activerende motor. 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 
Een jaar geleden gaf Wim aan dat het 
allemaal wat te veel werd. Wim heeft 
toen een aantal activiteiten gestopt en 
Sjef heeft er nog vier nieuwsbrieven bij 
weten te smokkelen. Nu is dat jaar ech-
ter om, ligt zijn 30ste nieuwsbrief voor 
je en is het welletjes. 

voor je activiteiten als hoofdredacteur 
van de nieuwsbrief. Je hebt deze taak 
altijd met veel betrokkenheid en preci-
sie uitgevoerd. Je zorgde dat de artike-
len op tijd ingeleverd werden, de 
nieuwsbrief zag er altijd tip-top uit, de 
drukker wist wat de bedoeling was en 
het verspreiden van de nieuwsbrieven 
werd netjes geregeld. We hopen je via 
je andere activiteiten nog vaak tegen te 
komen.

 
Sandra Reijnders, John van Raak, 
Joost Ouweland, Jan Vermeulen, 

Sjef Langeveld 

Ode aan Wim 

Namens alle leden van  
Mark en Leij: 

      Wim Dumont Wim Dumont  
 

     hartelijk dankhartelijk dank 

 A an de keukentafel met Sjef 
Langeveld bespreek ik de ac-

tiviteiten rond de Natuurwet. Sjef 
is onze bevlogen voorzitter. Op zijn 
verzoek interview ik hem om de 
boodschap scherp verwoord te krij-
gen voor Mark en Leij.  
 
Zorgelijk wetsvoorstel 
Sjef spreekt zijn zorg uit over het 
wetsvoorstel voor een nieuwe Wet 
natuur. Het huidige kabinet lijkt 
met zijn bezuinigingen en versoepe-
lingen te zeggen dat de natuur niet 
zo belangrijk is. Op bepaalde soor-
ten mag weer geschoten worden. 
De EHS en de Natura 2000 gebie-
den (o.a. Ulvenhoutsebos) verliezen 
hun status in bepaalde opzichten. 
Anderen kunnen dit opvatten als 
een vrijbrief om daarnaar te gaan 
handelen en de economie belangrij-
ker te vinden. Hij is dat ook recent 
tegen gekomen. 
 
Brief aan Bleker 
De Vogelbescherming roept op tot 
protesten en verdiept zich in de fou-
ten die in het wetsvoorstel zijn ge-
slopen. Surf maar eens naar 
www.vogelbescherming.nl. Natuur-
vereniging Mark en Leij geeft aan 
de oproep van de Vogelbescher-
ming gehoor. Samen met de milieu-
groep ABC, Frans Vermeer, Dick 
Klees, Jeroen Stoutjesdijk en Sjef 
Langeveld heeft onze vereniging 
een brief aan minister Bleker opge-
steld. In de brief roept Mark en Leij 
de minister op om zijn nationale 
verantwoordelijkheid te nemen op 
het gebied van natuurbescherming. 

“Minister Bleker dient te laten zien 
dat natuur belangrijk is”, aldus Sjef. 
 
Biodiversiteit mag groter 
De biodiversiteit is bijvoorbeeld 
afgenomen door de zonering van 
het EHS-beleid (EHS = Ecologi-
sche Hoofd Structuur). De zonering 
deelt de beschikbare buitenruimte 
namelijk in in landbouw òf natuur. 
Natuurbeheer gaat echter niet alleen 
over ruimtebeslag, maar ook over 
hoe je met de ruimte omgaat. Agra-
risch gebruik en natuur kùnnen 
duurzaam samen gaan. Op de agra-
rische zones ligt de nadruk echter 
meestal op de economie. Hierdoor 
neemt de biodiversiteit over grote 
oppervlakken sterk af. Overigens is 
het natuurnetwerk wèl sterker ge-
worden door de EHS. Binnen de 
natuurgebieden is de diversiteit gro-
ter geworden. 
 
Geef de natuur een stem 
Sjef geeft aan dat de natuur zelf 
geen stem heeft. Wij als vereniging 
zijn in de samenleving de stem van 
de natuur. Wij zijn goed in het ken-
nen van de natuur. Dat is onze 
kracht. Wij mogen in onze kracht 
gaan staan en de samenleving ver-
tellen hoe kwetsbaar de natuur is. 
Om te kunnen overleven moeten 
economie en natuur beiden op orde 
zijn.  
 
"Geef de natuur een evenwaardige 
stem". 
 

Sandra Reijnders 

Van de voorzitter:  
Geef de natuur een stem! 
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Quiz Quiz Quiz      

 ziuQziuQziuQ  QuizQuizQuiz    ziuQ ziuQ ziuQ  

 

“Hij is met de horizon vertrokken”.          “Het achterste van je tanden laten zien”. 
 
Wat klopt er niet aan bovenstaande gezegden, zou een van de vragen kunnen zijn op      
vrijdag 13 januari 2012vrijdag 13 januari 2012, wanneer wederom om 20.00 uur  de spectaculaire Mark & Leij 
Nieuwjaarsquiz versie 2012 van start gaat in café-restaurant Bellevue.  En ook deze ver-
sie zal voor het derde opeenvolgende jaar gepresenteerd worden door opperspreekstal-
meester Victor Hendriks. 
 
Om mee te doen vormt u een groepje van ten hoogste zeven personen (niet iedereen 
hoeft lid van M&L te zijn), of sluit u op de avond zelf aan bij een gezelschap dat het ge-
zelligst lijkt of waar de meeste slimmigheid van afstraalt. 
 
Ook dit jaar geen moeilijke natuurvragen, maar voor elk wat wils. Vorig jaar bleek on-
derstaand puzzeltje voor heel veel deelnemers te moeilijk, terwijl je toch niet meer dan 
de onderbouw van de lagere school met succes moet hebben doorlopen om dit op te 
lossen. De vraag is: welk teken/symbool moet er staan op de plaats van de streepjes? 
Weet u de oplossing? Zo ja dan bent u een potentiële winnaar, zo niet dan zit u op het 
niveau van onze gemiddelde deelnemer. Geen excuus dus om niet te komen!!\ 
 (schrijver dezes zag ook pas hoe eenvoudig deze puzzel was toen het hem verteld werd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KOMT DUS ALLEN naar deKOMT DUS ALLEN naar de 
MARK EN LEIJ NIEUWJAARS QUIZ versie 2012MARK EN LEIJ NIEUWJAARS QUIZ versie 2012  

op 13 JANUARI 2012 20.00 uurop 13 JANUARI 2012 20.00 uur  
CAFECAFE--RESTAURANT BELLEVUE CHAAMRESTAURANT BELLEVUE CHAAM  
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D it jaar weer stevig op pad ge-
weest naar mooie gebieden, 

dichtbij en wat verder weg. Met de 
vaste ploeg en een aantal nieuwe 
leden. 
 
Witte rapunzel 
Zo zijn we een avond naar het 
Wolfslaarpark aan de zuidwestzijde 
van Breda geweest en hebben 
daar gevlekte orchis, witte rapunzel 
en blauwe zegge gevonden. Witte 
rapunzel is een vrij zeldzaam plant-
je met een raapvormige wortel die 
vroeger wel gegeten werd. De bloe-
men staan in een aar, die eerst bijna 
bolvormig is maar later langwerpig 
uitgroeit. De bloemen zijn roomwit. 
Dit sierlijke plantje komt voor in 
natte en zwaar beschaduwde bossen 
meestal samen met andere voor-
jaarsbloeiers zoals slanke sleutel-
bloem, muskuskruid, bosanemoon 
en gewoon speenkruid. De witte 
rapunzel bloeit van al deze soorten 
wel iets later in het voorjaar. De 
witte rapunzel is rond Ulvenhout 
ook te vinden langs de verschillen-
de beekjes. Voor de witte en ook de 
blauwe rapunzel zijn beschermings- 

en herstelmaatregelen van toepas-
sing in het Ulvenhoutse bos en de 
landgoederen. 
 
Merkske 
Uiteraard hebben we ook dit jaar 
weer enkele malen de mooie beem-
den van het Merkske bezocht. Daar 
zijn de volgende juweeltjes ge-
scoord: rietorchis, slanke sleutel-
bloem, knolsteenbreek, muskus-
kruid en moesdistel. Nieuw voor 
ons is de ontdekking van karwijse-
lie, (Selinum carvifolia) in de Wa-
terbeemd (Krommen Hoek). Deze 
Europese schermbloemige, die in 
Nederland aan de noordwest grens 
van haar verspreidingsgebied staat, 
wordt met ‘zeer zeldzaam in Lim-
burg, Noord Brabant, Gelderland en 
Twente’ aangeduid. Het is een typi-
sche soort van graslanden op lemi-
ge, tamelijk voedselarme gronden 
langs beken of op hellingen. 
 
‘t Zand 
Van de vier heideterreintjes van ’t 
Zand, welke door Mark & Leij als 
adoptieterreintjes worden beheerd, 
zijn dit jaar door onze werkgroep 
vegetatieopnames gemaakt. Aan de 
hand hiervan kan de komende jaren 
worden gecontroleerd of zich wijzi-
gingen in de vegetatie voordoen en 
of beheer moet plaatsvinden. 
 
Vetblad 
Op één van de langste zomeravon-
den is een expeditie ondernomen 
naar het Leikeven nabij Loon op 
Zand. Dit ven, dat rond 1993 is ge-
schoond, is een schoolvoorbeeld 
van een zwak gebufferd pleistoceen 
ven met op de oevers vochtige tot 
natte heides. Hier zijn gewone dop-
hei, borstelgras, stijve ogentroost, 
kleine en ronde zonnedauw, oever-
kruid en vetblad waargenomen. 
Van dit laatste zeer zeldzame plant-
je troffen we slechts één exemplaar 
aan. Vetblad heeft kleine kliertjes 

op het blad waarmee een kleverige 
vloeistof, waaraan insecten blijven 
plakken, wordt afgescheiden. Dat 
verklaart de naam. De insecten wor-
den verteerd, waarna stikstofverbin-
dingen worden opgenomen. 
 
Goudbergven 
Last but not least willen we ons 
bezoek aan het Goudbergven ten 
oosten van Strijbeek nog vermel-
den. In tegenstelling tot het Leike-
ven betreft dit een niet gebufferd 
ven. Dat toont zich direct in de vele 
hoogveensoorten die daar voorko-
men: lavendelhei, kleine veenbes, 
hoogveenveenmos en witte snavel-
bies. Meer overeenkomstige soor-
ten zijn vooral heidesoorten als 
klokjesgentiaan, kussentjesveen-
mos, pijpenstrootje, bruine snavel-
bies en blauwe zegge. Ons bezoek 
was laat in oktober, maar we kon-
den gelukkig toch nog veel soorten 
herkennen. We kijken al weer uit 
naar het voorjaar! 
 

 
Geert Kierkels en  

Karin van Dueren den Hollander 

Plantenwerkgroep in 2011 

witte rapunzel  
Foto: Willem van Kruijsbergen 

vetblad 
Foto: Jan van der Straaten 
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Op deze pagina staan de drie foto’s die door het publiek tijdens 
de tentoonstelling als beste werden gewaardeerd.. 
 
Foto boven:  
‘Ondergaande zon aan de Franse Baan’   
van Cees Damen, 1e plaats. 
Foto onder:  
‘Kruisspin in herfstweb’  
van Wim Dumont 2e plaats. 
Foto links:  
‘Vliegenzwam’  
van Cees Damen, 3e plaats 
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eten aan het jonge uitlopende blad. 
De rupsen zijn belangrijk voedsel 
voor veel vogels, vooral mezen. Je 
kunt de kleine wintervlinder overal 
vinden in de buurt van bomen, maar 
er zijn ook meldingen van tientallen 
exemplaren die op een flatmuur 
zaten. In sommige jaren gaat het om 
enorme aantallen. Dan worden er 
bomen met honderden vlinders ge-
meld. 
 
Behalve de kleine wintervlinder is 
er ook een grote wintervlinder 
Erannis defoliaria en een berken-
wintervlinder Operophtera fagata. 
De grote wintervlinder is in onze 
streek ook overal te vinden. Over de 
voorvleugel lopen meestal twee 
bruine of zwartachtige dwarsbanden 
die nogal onregelmatig van vorm 
zijn; meestal is ook een donkere 
centrale vlek aanwezig. De grond-
kleur varieert van gebroken wit tot 
oranjebruin.  
De berkenwintervlinder word voor-
al in Oost-Brabant en Limburg ge-
zien.  

 
 
 
 

Frans Vermeer 

D it najaar zagen we nog erg 
laat diverse dagvlinders. Nu 

de allerlaatsten ook weg zijn moe-
ten we het een tijdje met winter-
vlinders doen. 
De komende weken kun je ook in 
je eigen omgeving de kleine win-
tervlinder tegenkomen. Deze 
nachtvlinder gaat pas goed vliegen 
als het even koud is geweest. 
 
Het begin en het eind van de vlieg-
tijd van de kleine wintervlinder, 
Operophtera brumata, hangt af van 
de weersomstandigheden. Ze begin-
nen vaak pas goed te vliegen na de 
eerste nachtvorst en tijdens zachte 
winters vliegen de vlinders soms 
nog tot half januari door. Ze komen 
af op licht en zijn vaak op verlichte 
vensters aan te treffen. Een vlinder-
tje dat de komende tijd bij de lamp 
bij de voordeur zit is hoogstwaar-
schijnlijk een kleine wintervlinder 
en de witte fladderaars in de kop-
lampen van de auto ook! De kleine 
wintervlinder is algemeen in de 
streek. Zowel de mannetjes als de 
vrouwtjes kunnen in het donker rus-
tend of omhoog kruipend op boom-
stammen worden waargenomen. 
De mannetjes hebben vleugels, de 
vrouwtjes niet. Deze kunnen dus 

ook niet vliegen, maar kruipen te-
gen boomstammen omhoog in de 
hoop door een mannetje te worden 
ontdekt. Tijdens de paring worden 
de vrouwtjes soms door de manne-
tjes meegedragen in de vlucht. Na 
de paring zet het vrouwtje haar ei-
tjes af, vooral in spleten van de bast 
en op takjes, maar soms ook op al-
lerlei onnatuurlijke ondergronden 
als muren en schuttingen. In het 
voorjaar komen daar de rupsjes uit. 
De rupsen kunnen na uitkomen 
makkelijk een week zonder eten en 
laten zich verspreiden door de 
wind. Vervolgens beginnen ze te 

Wintervlinder 

 

kleine wintervlinder 
Foto: www.entomart.be 

 

 

grote wintervlinder 
Foto: Wim Dumont 
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De redactie van de nieuwsbrief  
Mark & LeijMark & Leij  

wenst u fijne feestdagen 
 en een gezond, voorspoedig 
en na-

deze vooraankondiging willen wij 
de animo onder de leden van Mark 
& Leij peilen. Deelname staat ove-
rigens 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 

B ij voldoende belangstelling 
wil Mark en Leij een zoog-

diercursus organiseren. De cursus 
is ingepland 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 be-
langstelling verwacht. 
 
Vergelijkbare opzet 
De opzet is ongeveer gelijk aan die 
van de vogelcursus: vijf (dinsdag-
avonden) eens in de twee weken, 
telkens gevolgd door een excursie 
of doe-avond waarop de theorie aan 
de praktijk getoetst kan worden. De 
cursus wordt vrijwel geheel gege-
ven door Dick Klees. 
  
Behandelthema’s 
Aan de hand van enkele thema’s 
(o.a. zoogdieren in huis; zoogdieren 
in de tuin en woonomgeving, zoog-
dieren rond water, vleermuizen, 
roofdieren) wordt wat dieper inge-
gaan op het leven van een aantal 
soorten die waar te nemen zijn in 

onze eigen omgeving . De nadruk 
ligt daarbij op het beter leren kijken 
naar de zichtbare aspecten van deze 
tamelijk verborgen levende dier-
groep en op het beter kunnen inter-
preteren van wat je ziet. 
 
Animo peilen 
Het definitieve programma met data 
wordt komende winter bekend ge-
maakt. De kosten bedragen maxi-
maal circa € 50,- per persoon. Via 

Vooraankondiging zoogdiercursus 

egel 
Foto: Frie Boon  
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WETHOUDER VAN TILBURG 
OPENT HOLLANDSE BOSSEN 
  
Dinsdag 14 november heeft wet-
houder Van Tilburg van de ge-
meente Baarle-Nassau met het ont-
hullen van een informatiepaneel de 
wandelroute over landgoed De Hol-
landse Bossen geopend. De wandel-
route maakt gebruik van het wan-
delknooppuntensysteem. Met dit 
bekende wandelnetwerk zijn twee 
ommetjes ontwikkelt die starten en 
eindigen in respectievelijk Baarle-
Nassau en Ulicoten.  
 
Hollandse Bossen 
Het landgoed was voor de aankoop 
door Natuurmonumenten decennia-
lang afgesloten voor publiek. Na de 
aankoop heeft Natuurmonumenten 
een beheerplan opgesteld om zo de 
natuurwaarden verder te ontwikke-
len. Ook is goed gekeken hoe het 
landgoed toegankelijk gemaakt kan 
worden zonder verstoring van deze 
bijzondere natuurwaarden. Zo blijft 
de kern van het landgoed voor-
alsnog afgesloten, maar kunnen 
wandelaars volop genieten van de 
afwisseling van bos, lanen, heide en 
kruidenrijke akkertjes. Grote kans 
dat u vogels ziet en hoort. Of let 
eens op de vele verschillende 
boomsoorten. 
 
Openstelling natuur 
´Natuurmonumenten stelt, op een 
paar kleine kwetsbare delen van 
natuurgebieden na, al haar natuur-
gebieden in Nederland open voor 
publiek. Ook dit voorheen afgeslo-
ten natuurgebied is nu officieel 
opengesteld om bezoekers te laten 
genieten van de natuur´, aldus 
Frans van Zijderveld van Natuur-
monumenten. ´Op het moment dat 
mensen de natuur of een specifiek 
natuurgebied waarderen, ontstaat er 
meer draagvlak voor de natuur. En 

dat de Hollandse Bossen toeganke-
lijk zijn voor inwoners en bezoe-
kers van de gemeente. Ik vertrouw 
erop dat de bezoekers op een ver-

dat is met alle bezuinigingen en 
wijzigingen in natuurbeleid nu hard 
nodig´. Ook wethouder Van Tilburg 
is blij met de openstelling: ´Goed 

zicht vanaf pontje over de Mark, links grenspaal, midden Markbrug  
en rechts poosplaats  

opening wandelroute door Hollandse Bossen door wethouder Jan van Tilburg 

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

 
hier te herhalen wat water 

mag: brug en grens vervagen 
vogels en het geklepel 
van de kloosterklok 

aan de overkant vervangen 
het rumoer van ons dagelijks 

denken, tot diep 
in dit beekschap dat wij 

wil worden: thuis 
 

hier te onthalen wat wolken 
beweegt: windstil keren, 

inkeren tot oudere stromen 
van eigen leven 

aan de andere kant 
die wij verborgen dachten, 

niet afgeleid te worden 
van de enige opdracht 
als water: overgaan 

 
Albert Hagenaars 

 
Poosplaats  

Markbrug – Markdal – Galder 
 
 
 
SCHOOLKINDEREN ALPHEN 
DE NATUUR IN 
 
In oktober zijn de kleinste kinderen 
van de Willibrordusschool in Alp-
hen in groepjes samen met de bos-
wachters van Natuurmonumenten 
de natuur in gegaan. Gedurende 
drie achtereenvolgende dagen heb-
ben de kinderen spelenderwijs de 
natuur ontdekt. Leuke opdrachten 
in het bos of een speurtocht langs 
de heide. En volop verbazing bij 
weer een raar beestje of de vorm 
van een plant. Aan het einde van de 
ochtend wisten de kinderen zoveel 
over de natuur dat ze echte 
´boskabouters´ waren geworden. 
Twee ochtenden mooi weer langs 
de Heistraat, maar een ochtend wat 
regen. De activiteit ging door en 
dan gaan sommige kinderen ver-
kleumd, maar met heel veel indruk-
ken, graag terug naar het warme  

hollandsebossen zijn de twee om-
metjes, samen met wat informatie 
over De Hollandse Bossen, gratis te 
downloaden. 
 
PONTJE MARKDAL WEER IN 
GEBRUIK 
 
Al langer ligt er een trekpontje over 
de Mark, net ten zuiden van de 
Markbrug bij Galder. Een leuke 
onderbreking tijdens de wandeling 
of een fietstocht langs de Mark. En 
vooral om vanaf het pontje het wa-
ter te ervaren. Een bijzondere erva-
ring. Met handkracht slinger je het 
pontje voor- of achteruit en aan de 
kant vervolg je de route. 
In de omgeving van de Markbrug is 
veel te zien. Zo staat er een monu-
mentale grenspaal nr. 218 uit 1843, 
is er zicht op de herstelde mean-
ders, kun je even uitrusten bij de 
picknicktafels, een van de vele rou-
temarkeringen volgen of in gedach-
ten wegdromen op de poosplaats 
(van Pien), met een bank met een 
gedicht van Albert Hagenaars en 
met uitzicht op de Mark. Onder de 
oude kastanjeboom vliegt de tijd 
voorbij. Het gedicht van Albert Ha-
genaars over de Mark: 

antwoorde manier omgaan met dit 
mooie natuurgebied´. De wethouder 
kwam milieuvriendelijk op de fiets 
naar de opening. Langs De Hol-
landse Bossen ligt namelijk een 
nieuw fietspad en zo kunt u het 
fietsknooppuntensysteem combine-
ren met een korte wandeling door 
de Hollandse Bossen. 
 
Wandelroutes of ommetjes 
Met het wandelknooppuntensys-
teem worden de natuur en het lan-
delijk gebied ontsloten voor wande-
laars. Je kunt zelf een wandelroute 
bepalen. Natuurmonumenten heeft 
de twee ommetjes van iets meer dan 
tien km ontwikkeld om juist vanuit 
de kernen via een mooie route naar 
de Hollandse Bossen te gaan of bei-
de ommetjes te combineren tot een 
lange dagwandeling. Van Zijder-
veld spreekt zijn waardering uit 
voor de vrijwilliger die de route op 
verzoek van Natuurmonumenten 
heeft verlegd en gemarkeerd. 
´Iemand uit de buurt die zich inzet 
voor dit wandelknooppuntensys-
teem en zo betrokken is bij de na-
tuur. Fijn dat het RWB (voorheen 
SES) de route kon verleggen´.  
Op www.natuurmonumenten.nl/

kinderen en leerkrachten/ouders van Willbirordusschool Alphen in de natuur 
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klaslokaal. 
Goed om kinderen zo bij de natuur 
te betrekken en fijn dat school, leer-
krachten en begeleidende ouders er 
tijd voor vrij kunnen/willen maken. 
Naast de inzet van boswachters 
John en Donald heeft ook stagiaire 
Demi meegeholpen. 
 

Tekst en foto’s: 
Frans van Zijderveld 

Vereniging Natuurmonumenten 
West-Brabant 

 

boskabouter, begin natuurspeurtocht, 
Hogeweg 

  

De Nieuwsbrieven in 2012De Nieuwsbrieven in 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  
   Nieuwsbrief Nr 63 

verschijnt omstreeks 21 september.  
Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 31 augustus 

genoemde data onder voorbehoud 

 E r doen geruchten de ronde dat Staats-
bosbeheer haar bossen min of meer 

in de uitverkoop doet. De redactie van 
Mark en Leij vroeg daarom aan Staatsbos-
beheer of hier een waarheid in schuilt. Het 
blijkt om verkoop van gronden buiten de 
EHS te gaan, in opdracht van het kabinet. 
 
Bijdrage aan crisis 
In het regeerakkoord geeft het huidig kabinet Staatsbosbeheer de 
opdracht om een financiële taakstelling te bewerkstelligen. Staats-
bosbeheer moet dit geld verdienen met de verkoop van gronden. Het 
gaat om gronden buiten de ecologische hoofdstructuur (EHS). 
Staatsbosbeheer werkt volledig mee aan deze opdracht, omdat die 
het gevolg is van democratische processen. De verkoop van gronden 
is de bijdrage van Staatsbosbeheer aan de financiële crisis. 
 
Gronden buiten EHS 
Staatsbosbeheer verkoopt die gronden, die in het kader van de vang-
netfunctie in eigendom zijn. Het zijn de ecologisch minder waarde-
volle stukken grond, zoals vuilnisbelten, stroken en kleine snippers. 
Van de verkoop van staatsbossen en andere natuurgebieden binnen 
de EHS is dus geen sprake! 
 
100 miljoen euro 
Staatsbosbeheer beheert zo’n 17.000 hectaren buiten de EHS. De 
helft van dat aantal hectaren ligt in regio noord. Een voorwaarde bij 
de verkoop, is dat we de grondmarkt niet mogen verstoren. Daarom 
gebeurt de verkoop verspreid over een aantal jaren. Bovendien is het 
veel werk om deze gronden op de markt te brengen. Het geld dat 
met de verkoop verdiend wordt, wordt geschat op circa 100 miljoen 
euro. Dit geld vloeit rechtstreeks terug naar de staatskas.  
 

Sandra Reijnders 

 

Verkoop staatsgronden 

E-mailadressen 
 

Tweemaal eerder vroeg het 
bestuur van Mark & Leij aan 
u om uw e-mailadres door te 
geven, zodat we u, in voorko-
mend geval, snel kunnen in-
formeren over bepaalde zaken 
betreffende de vereniging. 
Lang niet iedereen heeft hier 
gehoor aan gegeven.  
Daarom vraagt het bestuur u 
nogmaals om uw e-mailadres, 
voor zover u dat nog niet ge-
daan hebt, door te geven aan: 

 
ledenadmin@markenleij.nl 
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WERKGROEPEN 
 werkgroepen@markenleij.nl 

  

Coördinator: Jeroen Stoutjesdijk 

Werkgroep FOTOGRAFIE 
 fotografie@markenleij.nl 

  

Coördinator: Martha Wildhagen 

Werkgroep VOGELS 
vogels@markenleij.nl 

  

Coördinator: Cees Damen 

Commissie EXTERNE CONTACTEN 
 extern.contact@markenleij.nl 

  

Coördinator: Sjef Langeveld 
 

Trees Tolenaar 
Jeroen Stoutjesdijk 

Frans Vermeer 
Marianne van Riel 

Werkgroep AMFIBIEEN & VISSEN 
 kikkers@markenleij.nl 

  

Coördinator: Jeroen Stoutjesdijk 

Werkgroep VLINDERS 
 vlinders@markenleij.nl 

  

Coördinator: Frans Vermeer 

Werkgroep ZOOGDIEREN 
 zoogdieren@markenleij.nl 

  

Coördinator: Dick Klees  

Werkgroep BOMEN 
 bomen@markenleij.nl 

 

Coördinator: Henk Cornelissen 

Werkgroep PLANTEN 
planten@markenleij.nl 

 Coördinator:   
Karin van Dueren den Hollander

Werkgroep WERKDAGEN 
 werkdagen@markenleij.nl 

  

Coördinator: Pieter van Eil 

DAGELIJKS BESTUUR 
 bestuur@markenleij.nl 

  

Voorzitter: Sjef Langeveld 
 voorzitter@markenleij.nl 

Secretaris: Vacant 
 secretaris@markenleij.nl 

Penningmeester: Monique van den Broek 
 penningmeester@markenleij.nl 

  

 
BESTUURSLEDEN 

 bestuursleden@markenleij.nl 
Jan Vermeulen; Jeroen Stoutjesdijk;  

Marianne van Riel; Martha Wildhagen;  
Trees Tolenaar;  Frans Vermeer; Cees Damen 

REDACTIE NIEUWSBRIEF  
redactie@markenleij.nl 

  

Eindredactie en lay-out:  
Sandra Reijnders 

 
John van Raak; Joost van den Ouweland;  

Jan Vermeulen; Vacant 
 

Bezorging: Cees Damen 
Activiteitencommissie 

 activiteiten@markenleij.nl 
  

Coördinator: Jan Vermeulen 
 

Sjef Langeveld 
 Monique van den Broek  

Martha Wildhagen 
Vacant 

Organigram natuurvereniging Mark & Leij 2011 - 2012 

LEDENADMINISTRATIE 
 ledenadmin@markenleij.nl 

Wim Dumont 

  
Monique van den Broek 
 0161-491445 
 
Henk Cornelissen 
 013-5082355 
  
Cees Damen 
 013-5081928 
 
Karin van Dueren den Hollander 
 076-7511976 
 
Wim Dumont 
 06 40120592 

Pieter van Eil 
 076-5656140 
 
Dick Klees  
 0161-493170 
  
Sjef Langeveld 
 06-20600202 
 
Joost van den Ouweland 
 0161-491608 
 
John van Raak 
 06-30335917 

Sandra Reijnders 
 06-10797154 
  
Marianne van Riel 
 013-5078654 
 
Jeroen Stoutjesdijk 
 076-5294769 
 
Trees Tolenaar 
 06-81787158 
 
Frans Vermeer 
 013-5079609 

Jan Vermeulen 
 0161-491327 
 
Martha Wildhagen 
 0161-491801 
 
 

www.markenleij.nl 





Foto: Martha Wildhagen 
Goudbergven 
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zijn neurotische lichtschuwe gedrag 
gaat de achtentwintig poot zelfs 
zover dat hij in holletje wegkruipt, 
diep weg. Hij stopt pas als hij bo-
ven en onder klem zit. Weg van dat 
licht, weg! En als er geen plek is 
waar hij zichzelf kan "klemlopen" 
dan loopt hij net zolang door tot de 
totale uitputting erop volgt.   
Ook in het lopen zit natuurlijk sys-
teem, anders zou de duizendpoot 
alleen maar struikelen. Onafhanke-
lijk van elkaar bewegen de poten 
om de beurt in volgorde, zodat er, 
een soort golvende beweging ont-
staat. Dat de pootuiteinden elkaar 
daarbij passeren schijnt niet hinder-
lijk te zijn. Er zijn echter ook voor-
delen: hoeveel schoenen zou de 
duizendpoot met Sinterklaas gezet 
hebben? 
  

 
 

Tekst en foto: 
Dick J. C. Klees 

‘s nachts en dat heeft een reden: de 
duizendpoot is niet  waterproof'. Hij 
kan heel goed tegen water, hij kan 
zelfs uren onder water doorbrengen. 

Maar juist aan droogte heeft hij een 
broertje dood, want zijn lichaam 
kan in droge lucht geen water vast-
houden. De lichte plaatsen, zo heeft 
de duizendpoot al snel geleerd, zijn 
meestal de droge, zonnige plaatsen, 
die je moet mijden. Hij is daarin 
nogal consequent, want als je maar 
eventjes met een zaklantaarn over 
de duizendpoot schijnt, is hij al ver-
dwenen. Zelfs met gesloten ogen 
vangt hij licht op, wat erop duidt 
dat hij het licht ook nog met andere 
lichaamsdelen kan waarnemen. In 

Z elfs bij een galopperende dui-
zendpoot kunnen we zien dat 

de naamgeving van het beestje 
schromelijk overdreven is. Maar 
hoeveel poten heeft de duizendpoot 
dan precies? Tellen is makkelijker 
dan op het eerste oog lijkt, want er 
zit systeem in het beestje.  
  
Samen met de spinnen, krabben en 
kreeften behoort hij net zoals de 
insecten tot de geleedpotigen. De 
dieren hebben gemeen dat zowel 
hun lijf als hun poten uit aparte de-
len bestaan. Deze leden of segmen-
ten hebben een harde huid die te-
vens dient als skelet. Het lijf van 
een duizendpoot bestaat uit een kop 
en een hele trein van segmenten, 
vijftien om precies te zijn bij de in 
ons land levende duizendpoten. Dat 
levert dus vijftien maal twee is der-
tig poten, min de twee voorste po-
ten die omgevormd zijn tot gifklau-
wen, maakt achtentwintig echte 
poten. Aan het uiteinde van de gif-
klauwen zitten openingen waardoor 
het gif uit de gifklieren in het li-
chaam van een vijand of prooi ge-
spoten kan worden. Bij insecten, 
spinnen en regenwormen heeft het 
gif een verlammende werking, 

meestal gevolgd door de dood. En-
kele grote tropische soorten, die 
wel tot driehonderdenvijftig poten 
bezitten, hebben ook voor mensen 
pijnlijke, en in het geval van de 
Maleise duizendpoot, zelfs gevaar-
lijke beten.  
De duizendpoot jaagt alleen           

Duizendpoot 
de nachtelijke jager met gifklauwen is een lichtschuwe neuroot 

duizendpoot 

 

...Enkele grote tropische soorten, 
die wel tot driehonderdenvijftig 
poten bezitten, hebben ook voor 
mensen pijnlijke, en in het geval 
van de Maleise duizendpoot, zelfs 

gevaarlijke beten....  

...Maar juist aan droogte heeft hij 
een broertje dood, want zijn li-
chaam kan in droge lucht geen 

water vasthouden.. ...  
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D e lezing die Diederik Pomstra 
hield over de Steentijd bleek 

bijzonder interessant. Diederik 
Pomstra, zoek hem op: het-stenen-
stijdperk.nl, bezit een schat aan 
kennis en is een uitermate onder-
houdende verteller. 
 
De Steentijd is de periode waarin 
de mens gebruik maakte van uit-
sluitend stenen (natuurlijk ook hou-
ten of van geweien afkomstige, 
maar nog geen metalen) werktui-
gen. De periode beslaat het tijdvak 
van 2,5 miljoen jaar geleden tot 
ongeveer 2500 jaar (althans voor 
noord europa) voor Christus en 
wordt verdeeld in de oude, de mid-
delste en de jongste Steentijd: het 
Paleolithicum, Mesolithicum en 
Neolithicum. Alles wat we weten 
over het leven van de mensen uit 
deze periode is gebaseerd op veron-
derstellingen naar aanleiding van 
bodemvondsten. Immers, het ge-

schreven woord bestond nog lang 
niet dus de bewoners zelf konden 
behalve door mondelinge overleve-
ring niets doorgeven aangaande het 
leven in die periode. 
We moeten het dus doen met bo-
demvondsten zoals bijlen, speer-
punten, messen en in enkele zeer 
uitzonderlijke gevallen houten spe-
ren en een handboog die onder heel 
specifieke condities bewaard zijn 
gebleven. Diederik heeft zich ge-
specialiseerd in het namaken van 
deze werktuigen. Daarvan kregen 
we er een groot aantal van te zien. 
Al deze werktuigen mochten we 
vasthouden: natuurlijk wil iedereen 
die dingen voelen om een voorstel-
ling te krijgen van de wijze waarop 
onze verre voorouders ooit te werk 
gingen. 
 
Het tweede deel van de avond be-
stond uit een filmverslag van een 
woon- en leefexperiment dat Diede-
rik met een aantal mensen in een 
natuurgebied in de Flevopolder 
heeft uitgevoerd. 
Gedurende 4 weken hebben deze 
mensen in een kampement geleefd 
zoals we ons dat uit de Steentijd 
voorstellen. Ze hebben uitsluitend 
gebruik gemaakt van werktuigen 
zoals bodemvondsten uit de Steen-
tijd ons hebben opgeleverd. Voed-
sel moest in de bossen worden ge-
zocht: het experiment was in sep-
tember dus eigenlijk zowat de ge-
makkelijkste maand om te overle-
ven: niet koud, voedsel in 
(betrekkelijke) overvloed en nog 
lange dagen.  
 
Tijdens zo’n experiment wordt 
proefondervindelijk het meest voor 
de hand liggende gebruik van de 
werktuigen vastgesteld. Diederik 
vertelde dat het gereedschap dat het 

meest werd gebruikt een benen 
priem was! Plantaardig voedsel was 
in die tijd van het jaar niet zo’n pro-
bleem: eikels, noten, wortels van 
lisdodde, brandnetelbladeren en 
andere kruiden konden in anderhalf 
uur per dag worden verzameld. Wel 
ontstond bij ieder een hevige be-
hoefte aan vlees of vis: dat te be-
machtigen bleek een veel moeilijke-
re opgave. Hilarisch was het ver-
haal van Diederik waarin hij vertel-
de dat hij in steentijdtenue achter 
een konijntje aanjoeg en daarbij op 
enkele argeloze wandelaars uit het 
huidige Digi-lithicum stuitte. Een 
Catweazle-achtig tafereel moet dat 
zijn geweest. 
 
Bij het zien van het filmverslag kon 
ieder zich maar al te goed voorstel-
len hoe behendig en kundig de 
steentijdmens moet zijn geweest 
om te overleven. De deelnemers 
aan het leefexperiment bleken na 4 
weken zowat 10% van hun li-
chaamsgewicht te hebben verloren. 
En dat in de vetste maand van het 
jaar!  
 
Het was een boeiende avond waar 
we ons een glimp konden voorstel-
len van het leven in de Steentijd. 
 

 
 

Frank Degenaar 

Terugblik lezing:  
leven in de prehistorie  
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Witbandkruisbek 
Op 22 november werd een witband-
kruisbek gezien op de Regte Heide, 
een wel heel bijzondere waarne-
ming en voor zover mij bekend de 
eerste waarneming in de streek. 
Voor mijn eerste waarneming van 
een witbandkruisbek moest ik zelfs 
naar Canada (Algonquin). De wit-
bandkruisbek is een dwaalgast in 
Nederland, maar invasies komen 
voor ( augustus-november 1990 en 
vooral het winterhalfjaar 1997-98, 
vanaf augustus, met meer dan 180 
exemplaren). 
De witbandkruisbek is nauw ver-
want aan de gewone kruisbek, de 
grote kruisbek en in mindere mate 
aan de haakbek. De soort komt 
vooral voor in de noordelijke naald-
woudgordel vanaf Oost-Finland, 
door Siberië tot en met Noord-
Amerika. De soort is te herkennen 

er gemeld dit jaar. Op de Strijbeek-
se Heide werden twee exemplaren 
gezien en op de Castelreesche Hei-
de op 16 oktober zelfs vijf vogels. 
Verder werden klapeksters gezien 
op de Regte Heide, de Singelheide 
in ’t Merkske, de Goudberg en nabij 
het Ossengoor. 
Het lijkt zo gewoon tegenwoordig 
een waarneming van een klapekster, 
maar in de vorige eeuw werd deze 
klauwier slechts zeer sporadisch 
gemeld in onze streek. In oktober 
werden diverse malen waterpiepers 
en ijsgorzen gezien op de Castelree-
sche Heide. 
 
Op 4 november werd een groep van  
60 kraanvogels waargenomen over-
vliegend bij de Regte Heide. 
De eerste toendrarietganzen (39 
stuks) en kolganzen (50 stuks) 
meldden zich al weer op 6 oktober 
op de Bleeke Heide. Voorlopig zijn 
de grootste aantallen toendrariet-
gans 1390 exemplaren en kolgans 
380 exemplaren, allen waargeno-
men op de Bleeke Heide. 

H et aantal e-mails dat naar 
mij werd opgestuurd, was 

minder dan afgelopen zomer, maar 
blijft nog steeds tamelijk groot. De 
rubriek “Uit de mailbox” bevat 
dan ook maar een deel van het 
werkelijke aantal berichten dat 
werd verstuurd. Ook onze zuider-
buren sturen regelmatig waarne-
mingen 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. 
Heb je een leuke waarneming: 
blijf hem insturen zodat ook ande-
re leden mee kunnen genieten. 
 

 
De herfst heeft de natte zomer dit 
jaar goedgemaakt. Hoewel er enke-
le koude periodes waren en er een 
tijdje flink wat mist was, waren 
september, oktober en november 
zonniger dan normaal. Daarnaast 
was het vooral droog. Mede als ge-
volg hiervan werden nog zeer laat 
in het jaar diverse dagvlinders ge-
zien, zoals atalanta en klein kool-
witje. 
In augustus werd al tweemaal een 
slechtvalk op de Bleeke Heide ge-
zien en vanaf september worden 
regelmatig (soms twee) slechtval-
ken gezien, zoals de afgelopen win-
ters steeds het geval was. In oktober 
en november werd ook enkele ma-
len een exemplaar op de Castelree-
sche Heide gezien. 
Opvallend veel klapeksters werden 

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

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

BIJZONDEREBIJZONDERE  
WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

witbandkruisbek   Foto: Alex Roetemeijer / www.pbase.com/alexroetemeijer 

Waarnemingen in de streekWaarnemingen in de streek  
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aan de karmijnrode kleur van kop 
en onderdelen en twee duidelijke 
witte banden op de vleugel. De sna-
vel is vanzelfsprekend gekruist. De 
soort voedt zich vooral met lariks-
appels, maar ook wel met sparren-
appels. In koude winters met voed-
selgebrek komen grote invasies 
voor naar het zuiden 
 
Smelleken 
In september en oktober werden 
smellekens gezien op de Castelree-
sche Heide en de Strijbeekse Heide. 
Jaarlijks worden er wel enkele 
exemplaren gezien in de streek. In 
mijn archief vind ik de eerste waar-
neming op 20 december 1975. Het 
smelleken is de kleinste Europese 
valk. Deze kleine valk is in ons 
land alleen tijdens de trekmaanden 
en in de winter te zien. Het manne-
tje is van boven leigrijs, de boven-
kant van het vrouwtje is donker-
bruin. Zowel het mannetje als het 
vrouwtje hebben een lichtere onder-
kant. Broeden doen ze in lage strui-
ken op de toendra’s van noordelijk 
Europa. Het smelleken trekt mee 
met zijn prooi: piepers, lijsters en 
vinken die hij na een korte achter-
volging verrast. De beste kansen 

om een smelleken in Nederland te 
zien zijn langs de kust, op de Wad-
deneilanden en in Zeeland. Vaak 
wordt er naar Vogelbescherming of 
SOVON gebeld met de mededeling 
dat er een smelleken in de achter-
tuin zit die een spreeuw of mus 
heeft gevangen. Deze waarmenin-
gen hebben zonder uitzondering 
betrekking op een (jonge) sperwer. 
Smellekens komen van nature niet 
in steden en dorpen voor en jonge 
of mannetjes sperwers wel. 
 
Roodkeelpieper 
Op 2 oktober werd een roodkeelpie-
per gezien op de Castelreesche Hei-
de. De roodkeelpieper is een zeer 
zeldzame gast in onze streek en 
mijn archief vind ik slechts 5 waar-
nemingen. De eerste waarneming 
dateert van 28 april 1986, toen ik de 
vogel op de Strijbeekse Heide zag. 
Roodkeelpiepers worden vooral in 
het voorjaar geregeld in ons land 
als doortrekker waargenomen. Be-
gin jaren negentig werd zelfs beslo-
ten de soort niet meer als dwaalgast 
te beoordelen, maar op de lijst van 
BSP-soorten te zetten. Het lijkt er 
echter sterk op dat de aantallen 
roodkeelpiepers sindsdien gaande-

weg afnemen. De roodkeelpieper 
lijkt in de winter sterk op de gras-
pieper, met bruine bovendelen, ge-
vlekte borst en flanken, witte on-
derdelen en donkere staart met wit 
op buitenste staartpennen. Het ge-
luid van de roodkeelpieper is echter 
geheel anders. In zomerkleed is 
deze gemakkelijk herkenbaar aan 
ongevlekt rode, roze of bruinroze 
gezicht en keel; deze kleur loopt 
vaak door op buik en flanken. 
Adulten houden vaak de rode keel 
in de winter. In de winter is de 
roodkeelpieper te onderscheiden 
van de graspieper door twee lange, 
parallel lopende witte lijnen over 
lengte van rug en zwaar gevlekte 
flanken. Op trek vindt men de rood-
keelpieper vaak samen met andere 
(meestal gras-) piepers. 
 
Grote Pieper 
In oktober werd tweemaal een grote 
pieper waargenomen op de Castel-
reesche Heide. De grote pieper (foto 
pag. 22) is een zeldzame doortrek-
ker in ons werkgebied. In totaal is 
de grote pieper zeven maal gezien 
en alle waarnemingen zijn gedaan 
na 2006 en altijd op de Castelree-
sche Heide. 
De grote pieper wordt in Nederland 

smelleken 
Foto: Raj Boora  

roodkeelpieper   Foto: Richard Diepstraten  / www.pbase.com/richard2051 
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vrijwel uitsluitend aan de kust aan-
getroffen, hoewel er ook af en toe 
vogels in het binnenland worden 
gezien. Meestal worden grote pie-
pers alleen overvliegend waargeno-
men maar soms ook foeragerend in 
het gras tussen andere piepers. 
Grote piepers worden in uiterst 
klein aantal waargenomen op de 
trek, vooral in de maanden septem-
ber en oktober. Tijdens de voor-
jaarstrek zijn er veel minder waar-
nemingen. Het aantal waarnemin-
gen is de laatste tijd gestegen, maar 
dit komt vooral door meer oplet-
tendheid en betere optiek van de 
waarnemers. Deze langgerekte pie-
per is een vrij zeldzame doortrekker 
in het voor- en najaar. Meestal hoor 
je ‘m eerder dan dat je de vogel 
ziet; overvliegende vogels laten een 
opvallend musachtige roep horen. 
Als je het geluk hebt om de vogel 
aan de grond te zien, dan vallen 
vooral de lange poten en rechtop-
staande houding op. 
 
Buidelmees 
Op 14 oktober werd een buidelmees 
waargenomen op de Castelreesche 
Heide. De derde waarneming ooit 
in de streek volgens mijn digitale 
archief. De eerste waarneming da-
teert van 2 december 2003 langs de 
Heistraat bij de Strijbeekse Heide. 

De buidelmees is een zangvogel. 
Hoewel zijn naam anders doet ver-
moeden, behoort de buidelmees niet 
tot de echte mezen (Paridae), maar 
tot een aparte familie van de buidel-
mezen (Remizidae). De buidelmees 
dankt zijn naam aan het soort nest 
dat hij bouwt. Het nest heeft name-
lijk veel weg van een buidel. 
In 1962 werd in Nederland voor het 
eerst een nest van deze vogel ge-
vonden in de Biesbosch. Pas drie 

jaar later volgde een echte zicht-
waarneming. Daarna bleek de vogel 
te broeden op diverse locaties in 
Friesland, noord-west Overijssel, 
Flevoland en het rivierengebied. De 
populatie bereikte in de periode 
1991-1993 zijn hoogtepunt met 
rond de 225 paar. Volgens SOVON 
daalde daarna het aantal broedparen 
in rap tempo. De buidelmees is in 
2004 echter niet op de Nederlandse 
rode lijst gezet. Oorspronkelijk lag 
het broedgebied verder naar het 
oosten, maar de vogel verplaatst 
zich de laatste decennia steeds ver-
der naar het westen. In de winter 
trekt de vogel naar het Middelland-
se-Zeegebied om te overwinteren 
 

Erik Rijnen op 17 september: 
Daarstraks landde er een juveniele 
kwak op de rand van mijn vijver. 
Hij was helaas weer weg voordat ik 
een foto kon maken. Kon niet zien 
of hij geringd was. De vogel kan 
natuurlijk best uit een collectie ont-
snapt zijn, maar mijn tuinvogellijst 
is niettemin weer een nieuwe en 

buidelmees                 Foto: Marek Szczepanek  

grote pieper          Foto: René van Rossum / www.wix.com/renevanrossum/puffin  

UIT DE MAILBOX 
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toch wel bijzondere soort rijker. 
Plus dat je toch wel raar staat te 
kijken als je uit het raam kijkt en er 
opeens pal voor je neus een kwak 
neerstrijkt. 
 
Jan Vermeulen op 20 september: 
Vandaag met fiets op pad door 
Chaamse Bossen: vr. kleine bonte 
specht, drie boomklevers, vier 
kruisbekken, twee zwarte mezen en 
enkele buizerds. Slechts één geoor-
de fuut op het Ossengoor. 
In de Wildert (Geuzenpad) zes 
roodborsttapuiten en een kneu. Bij 
mij thuis pakte een juveniele vr. 
sperwer een houtduif onder de wal-
notenboom, plukte de duif en at 
hem op z'n gemak op, op het (grote) 
gazon achter mijn huis. 
 
Will Woestenberg op 22 septem-
ber: 
Gisteren nog een late waarneming 
van een mannetje weidebeekjuffer 
op de golfbaan in Goirle. Ook nog 
een levendbarende hagedis en twee 
hoornaars. 
 
Frank Degenaar op 15 september 
Toevallig was ik afgelopen week-
end bij mensen die wonen aan de 
Kerkdreef (die mevrouw is dacht ik 
een zus van Rita vd Broek en zij 
hadden daags tevoren in hun tuin 
een draaihals (gefotografeerd). 
Een dag later heb ik die naar alle 
waarschijnlijkheid, maar dus niet 
100% zeker, luid roepend waarge-
nomen aan de Blokkenweide maar 
ik zag hem alleen en profil dus het 
had hier ook een kleine bonte 
specht kunnen zijn (die geluiden 
kan ik niet uit elkaar houden). 
 
Henk Laarhoven op 29 septem-
ber: 
Vanmorgen de eerste twintig kol-
ganzen op de Bleeke Heide (twee 
dagen eerder dan vorig jaar). 
Verder ongeveer 100 !! grauwe 
ganzen, tien dodaarzen, een geoor-
de fuut, een grote zilverreiger, 50 
wintertalingen, tien smienten, twin-
tig slobeenden, een krakeend, tien 

kemphanen, vijf groenpootruiters, 
een oeverloper, vier bonte strandlo-
pers, vier veldleeuweriken, twee 
tapuiten en twee roodborsttapuiten. 
 
Ad Jansen op 29 september: 
Vanmiddag omstreeks half vier 
kwam een thermiekbel met vieren-
twintig buizerds boven Ulicoten. 
Het leek wel een verzamelpunt van 
roofvogels. Eerder deze week een 
jagende slechtvalk boven de nieu-
we Strumpt.  
Ook regelmatig een havik boven 
het munitiecomplex hier in Ulico-
ten. 
 
Silvia Laarhoven op 29 septem-
ber: 
Vanmiddag zag ik een ijsvogel in 
de tuin. Hij / zij vloog luid roepend 
een paar rondjes rond de poel (waar 
geen vis in zit) en ging er toen snel 
weer vandoor. Een bijzondere 
waarneming. 
  
Huub Don op 30 september: 
Vanmiddag het zandpad langs de 
Heistraat afgelopen. Het stikt hier 
van families roodborsttapuit; ik tel-
de zestien vogels op vijf locaties.  
Verder een paap, grote gele kwik, 
witte kwik, boomleeuwerik en op 
de onkruidakker veertien kneu en 
twee putters. Sperwer en buizerd 
hingen in de lucht. twee graanak-
kers zijn geoogst en geploegd; er 
ligt er nog een aan het eind, maar 
hier zaten geen vogels op. 
 
Ad Kuijpers op 1 oktober: 
Deze morgen twee grote zilverrei-
gers op het boerenweiland tussen de 
Zevenhuizenbaan en de Schouw-
loop in Baarle-Nassau. 
 
Will Woestenberg op 10 oktober: 
Langs het fietspad bij Aarle zat 
vanmiddag een grote zilverreiger op 
een perceel aardappels, grenzend 
aan de Leij. 
 
Stijn Leestmans op 13 oktober: 
En op de Castelreesche Heide zaten 
vandaag twee klapekster en ook 

nog steeds twee grote zilverreigers. 
Jan Vermeulen op 13 oktober: 
Vanmiddag rondje Strijbeekse Hei-
de: klapekster, ma. kleine bonte 
specht, zwarte specht, drie boom-
leeuweriken, ca. 40 kramsvogels, 
boomklever, boomkruiper, twee 
staartmezen, buizerd en nog een 
tjiftjaf. 
 
Frank Degenaar op 17 oktober: 
Zaterdag zag ik een klapekster op 
de nieuwe kapvlakte bij het Ossen-
goor. Ook een zwarte specht. 
Die dag ook volop vogeltrek: ke-
pen, kneuen, vinken, sijsjes, bui-
zerds, grote lijsters, leeuweriken, 
piepers, koperwieken, kramsvogels, 
ganzen. Behalve vogels die dag ook 
nog late vlinders: witjes, dagpauw-
ogen en atalanta's. En een grote 
sponszwam (dat is een paddenstoel) 
in het Staatsbos. 
  
Huub Don op 22 oktober: 
De klapekster van de Castelreesche 
Hei zat weer op z'n vertrouwde plek 
vanochtend. 
De 'verschralingsweitjes' zien er 
tegenwoordig uit als mooie voetbal-
gazons. Sloten zijn gedempt, be-
planting verwijderd. Weg kansen 
voor grauwe klauwier en andere 
heide/struweelvogels. 
als dat modern natuurbeheer is, mo-
gen ze van mij SBB wel ophef-
fen.... 
 
Frank Degenaar op 1 november: 
Afgelopen weekend hoorde ik zo-
wel een kerkuil als een steenuil op 
het plantsoentje aan de blokkenwei-
de. En in het Ulvenhoutse bos hoor 
ik 'smorgens steeds roepende bosui-
len. 
 
Huub Don op 1 november: 
Vanmiddag slechtvalk en zo'n 1000 
ganzen (kol- en rieten) pleisterend 
op de Bleeke Hei. 
Helaas kregen de ganzen geen mo-
ment rust door een laagvliegende 
militaire helikopter die de ganzen 
tot drie keer toe de lucht injoeg. 
Bart Weel (SBB) kwam ook nog 
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vogels kijken, maar vond het nodig 
om hiervoor het reservaat in te ste-
ken: hup, weer 300 ganzen de lucht 
in.... 
 
Stijn Leestmans op 1 november: 
Ik had op de Castelreesche Hei nog 
een vrouw brilduiker en een wit-
kopstaartmees. 
  
Frank Degenaar op 2 november: 
Jan, deze morgen hoorde ik op het 
landgoed Anneville een zanglijster 
zingen. 
 
Johan Schaerlaeckens op 2 no-
vember: 
Natuurfotograaf Henk Knibbeler 
zag gisteren twee klapeksters op de 
Strijbeekse Heide, zelfs in één 
boom (naast Langven). Vanmid-
dag had ik er een op de open zone 
tussen Langven en Rondven (achter 
het huis). 
 
Frank Degenaar op 3 november: 
Ha Jan, gisteren een zingende zang-
lijster, vandaag een dito merel in 
het Ulvenhoutse Bos...en dat op 3 
november!  Zo vroeg is het voorjaar 
nog nooit geweest: ik verwacht de-
ze week het eerste kievitsei van 
2012. 
 
Johan Schaerlaeckens op 4 no-
vember: 
Zojuist: Strijbeekse Heide, Hei-
straat, komende van richting Ulven-
hout; klapekster op weipaal langs 
ven bosrand (links). Even later 
(rechte lijn doorgelopen) klapekster 
overkant Langven (400 meter) w.s. 
twee verschillende vogels. Gisteren 
spectaculaire achtervolging van 
slechtvalk op houtduif  (agrarisch 
gebied Bleeke Heide). Toucheerde 
duif twee maal (met rondvliegende 
pluimen). Bij derde stootduik liet 
de duif zich in een greppel ploffen. 
Slechtvalk scheerde hier nog twee 
maal overheen en ging toen in de 
bekende roestboom zitten. Influx 
van kramsvogels. Grote zilver op 
Bleeke Heide maar wie kijkt daar 
nog van op? 

Frank Degenaar op 11 november: 
Ik zag vandaag, 11 november!, nog 
een atalanta vliegen. 
 
Frank Degenaar op 14 november: 
Wat een najaar: Ik zag op zaterdag 
12 november een koolwitje lustig in 
de zon vliegen. Verder verschillen-
de libellen gezien.  Ook heb ik die 
dag op meerdere plaatsen boeren 
bezig gezien met het maaien van 
gras in hun weiland. En Marieke 
van Victor en Sandra Hendrikx 
werd tijdens het spelen in de tuin 
tweemaal gestoken door wespen 
waarvan ze per ongeluk het nest 
verstoord had. Let wel: zowat half 
november! 
 
Marianne van Riel op 18 novem-
ber: 
Zondag 6 november zag ik ’s mor-
gens om 7.30 uur op de hoek 
Goordonk | Baarleseweg vanuit een 
poel een prachtige zilverreiger weg-
vliegen. Nog nooit daar gezien. 
 
Wim Pijnacker op 18 novem-
ber: 
Afgelopen vrijdag 18 november 
hadden we in onze tuin twee bij-
zondere vogels op bezoek. Interesse 
in de kanaries van ons en de volière 
van de buren? ‘s-Morgens volgens 
ons een grauwe kiekendief. Fo-
to  niet scherp want kon er niet 

dichtbij komen van binnen uit. En 's 
middags een sperwer die met de 
telelens te vangen was. 
Noot red.: grauwe kiekendief bleek 
een sperwer te zijn. 
 

Jan Vermeulen 

sperwer           Foto: Wim Pijnacker

Jan Vermeulen 
Bredaseweg 14  
4861 AH Chaam  

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

 E-mail: jem.vermeulen@wxs.nl 

Tel.: 0161 491327 
                   SMS: 06 5160 4190 
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P addenstoelen hebben altijd tot 
de verbeelding gesproken. 

Vaak werden deze prachtige orga-
nismen allerlei kwade eigenschap-
pen toegedicht. Niet helemaal ten 
onrechte want er zitten dodelijke 
exemplaren tussen. In Midden- en 
Zuid-Amerika bestaan eeuwenou-
de rituelen, waarin hallucinogene 
paddenstoelen worden genuttigd 
door plaatselijke genezers of gene-
zeressen.  
 
In onze streken was de paddenstoel 
vooral in de middeleeuwen niet erg 
geliefd. De mysterieuze cirkels 
waarin ze soms groeiden werden 
gezien als plaatsen waar heksen hun 
rituelen uitvoerden, vandaar de 
naam heksenkring. 
Wanneer je een willekeurig iemand 
vraagt wat een paddenstoel is, dan 
krijg je waarschijnlijk als antwoord 
“zo’n ding met een hoed en een 
steel”. Zo eenvoudig is het helaas 
niet, want wat te denken van een 
elfenbankje of een stuifzwam? Een 
paddenstoel is dus meer dan een 
hoed en een steel. Er zijn boeken 
die het woord ‘paddenstoel’ gebrui-
ken als synoniem voor schimmel. 
Dat gaat wel erg ver. In feite is een 
paddenstoel het vruchtlichaam van 
een schimmel. 
Het begrip ‘vruchtlichaam’ leidt 
alweer tot verwarring. Bij vruchten 
denken we bijvoorbeeld aan toma-
ten, sinaasappels of bananen. 
Vruchten komen voor bij zaadplan-
ten en schimmels zijn geen planten. 
De vruchtlichamen van schimmels 
hebben als doel het produceren en 
verspreiden van piepkleine sporen 
en dat is iets heel anders dan zaden. 
 
Schimmels 
Schimmels worden ook wel zwam-
men genoemd. De wetenschappelijk 
benaming is fungi (enkelvoud: fun-
gus). Ze vormen een apart rijk. 
Schimmels zijn meestal meercellig 

en opgebouwd uit lange, dunne dra-
den (hyfen) die samen de zwam-
vlok of het mycelium vormen. De 
voortplanting vindt meestal plaats 
door sporen. Deze sporen zijn in de 
regel eencellig. Omdat schimmels 
geen bladgroen bezitten zijn ze 
voor hun organische stoffen afhan-
kelijk van andere levende wezens. 
Veel schimmels leven van dode 
resten van planten of dieren. Een 
minderheid leeft als parasiet; ze 
betrekken hun voedsel van een le-
vende gastheer. Er zijn ook nog 
schimmels die in symbiose leven 
met andere organismen, meestal 
planten. Het schimmelrijk kan wor-
den ingedeeld in verschillende 
stammen: Schijnschimmels, Lagere 
schimmels, Zakjeszwammen (de 
Ascomyceten) en Steeltjeszwam-
men (de Basidiomyceten). De 
schimmelsoorten die paddenstoelen 
vormen vinden we in de laatste 
twee groepen, die samen ook wel 
‘hogere schimmels’ worden ge-
noemd. 
 
Voortplanting bij hogere schim-
mels 
De hogere schimmels produceren 

hun voortplantingscellen, de spo-
ren, in zogenaamde vruchtlicha-
men. Deze vruchtlichamen ontstaan 
op het mycelium of zwamvlok dat 
zich in de bodem, in hout, in mest, 
enz. kan bevinden. Sommige 
schimmeldraden sluiten zich aaneen 
en groeien uit tot wat wij een pad-
denstoel noemen. Ergens op of in 
het gevormde vruchtlichaam ont-
staat het hymenium of kiemvlies. 
Dit bestaat uit karakteristiek ge-
vormde cellen, waarop of waarin 
sporen worden gevormd. Op welke 
plaats het hymenium precies op een 
paddenstoel aanwezig is hangt af 
van de soort schimmel en de locatie 
ervan is dan ook een belangrijk 
kenmerk bij de determinatie van 
paddenstoelen. 
Bij de Ascomyceten ontstaan de 
sporen, meestal acht, in knots-, 
worst-, of ballonvormige cellen in 
het hymenium. Dit zijn de zoge-
naamde asci ofwel zakjes. Als de 
sporen rijp zijn worden ze wegge-
schoten.  
Bij de Basidiomyceten worden de 
sporen, meestal vier, gevormd op 
korte steeltjes aan de top van knots-
of stemvorkachtige cellen, de basi-

Paddenstoelen 

eekhoorntjesbrood (Boletus edulis)                     Foto: Hans Hillewaert  
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diën. Bij een bepaalde groep Basi-
diomyceten worden de basidiën niet 
in een speciaal vruchtlichaam ge-
vormd; dat zijn de roesten en bran-
den (zie artikel in de vorige nieuws-
brief). 
Tijdens het vormingsproces van de 
sporen vind er een speciale celde-
ling plaats met als resultaat dat de 
sporen haploïd zijn. Ze bezitten dan 
nog maar de helft van het erfelijk 
materiaal.Wanneer zo’n spore 
kiemt ontstaat er een hyfe die zich 
voortdurend vertakt tot een myceli-
um. Er kunnen pas weer vruchtli-
chamen gevormd worden als dit 
mycelium in contact komt met een 
ander mycelium van dezelfde 
schimmelsoort, maar wel van een 
ander ‘geslacht’.Bij veel organis-
men spreken we van ’mannelijk’ en 
‘vrouwelijk’, bij schimmels van + 
en –. Eerst ontstaat er een myceli-
um met twee haploïde kernen per 
cel (een +kern en een –kern) en 
ergens verderop in de cyclus ver-
smelten de kernen uiteindelijk tot 
een diploïde kern waarin het erfe-
lijk materiaal weer dubbel aanwezig 
is. Vergelijk het maar met het sa-

menkomen van eicel en zaadcel bij 
de mens. Er is dus sprake van ge-
slachtelijke voortplanting. 
 
Het determineren van padden-
stoelen 
In de biologie worden organismen 
ingedeeld naar verwantschap. Bij 
het vaststellen van verwantschap 
wordt vooral gekeken naar de ma-
nier waarop organismen zich voort-

planten en de laatste decennia naar 
de samenstelling van het DNA. Om 
praktische redenen wordt bij de de-
terminatie van paddenstoelen in het 
veld gebruik gemaakt van een inde-
ling op grond van globale uiterlijke 
kenmerken, die zonder microscoop 
zijn waar te nemen. Daardoor loopt 
de wetenschappelijke indeling niet 
parallel met die praktische indeling. 
Er kunnen een tiental zogenaamde 
‘vormgroepen’ worden onderschei-
den (zie pagina 27). 
 
Mycorrhiza 
Bepaalde paddenstoelen komen 
alleen voor bij bepaalde boomsoor-
ten. Dat komt doordat de betreffen-
de paddenstoelvormende schimmel 
in symbiose leeft met die ene 
boomsoort. Dit verschijnsel wordt 
mycorrhiza genoemd. Letterlijk 
betekent dit ‘zwamwortel’. De 
schimmel vormt een soort mantel 
van schimmeldraden aan de buiten-
kant van de wortel. Er is sprake van 
symbiose omdat de schimmel sui-
kers krijgt van de boom en de boom 
kan door de aanwezigheid van de 
schimmeldraden beter bepaalde 
voedingsstoffen opnemen uit de 
bodem. De symbiose tussen schim-
mels en planten speelt waarschijn-
lijk een veel belangrijkere rol in de 
natuur (en in de landbouw) dan tot 
voor kort werd gedacht. 

gewone morielje.            Foto: Konstancin-Jeziorna, Poland  

 witte koraalzwam (Clavulina coralloides)                 Foto: Alessandro Scotti  
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ken. Bijv. de heideknotszwam en 
rechte koraalzwam. Het zijn 
meestal Basidiomyceten, bijvoor-
beeld de witte koraalzwam (foto 
pag. 26). Er zijn ook enkele As-
comyceten zoals de rupsendoder 
en de houtknotszwam. 

Korstzwammen: meestal plat tegen 
de ondergrond aangroeiend. Som-
mige soorten hebben een zone die 
van de ondergrond afstaat als een 
soort hoedje, bijv. de gele korst-
zwam. De sporen worden op het 
hele oppervlak gevormd. Voor-
beelden: de blauwe korstzwam en 
de gele korstzwam. 

Trilzwammen: in het algemeen 
vormloze, gelatineuze klodders op 
hout. Nemen snel water op bij nat 
weer, maar schrompelen ineen bij 
droogte. De sporen worden op 
delen van het buitenoppervlak ge-
vormd, maar vaak is niet te zien 
op welk deel. Het zijn meestal Ba-
sidiomyceten, soms Ascomyceten. 
Voorbeelden: kleverige koraal-
zwam, echt judasoor en gele tril-
zwam. 

Buikzwammen: de sporen worden 
aan de binnenzijde van een 
vruchtlichaam gevormd. Een voor-
beeld is de stinkzwam; de sporen 
worden gevormd in een halfonder-
gronds duivelsei. . Voorbeelden: 
aardster (foto pag.27), gele aard-
appelbovist en stinkzwam. 

Bekerzwammen: schotel- of kom-
vormige paddenstoelen. In die 
schotels worden de sporen ge-
vormd. Ook andere vormen zijn 
mogelijk, bijv. de witte kluifzwam. 
Het zijn meestal Ascomyceten. 
Voorbeelden: zwarte kluifzwam, 
bruine bekerzwam en gewone mo-
rielje (foto pag. 26). 

Kernzwammen: klein en onopval-
lend. De sporen worden in asci 
binnenin de vruchtlichamen ge-
vormd en bij rijpheid weggescho-
ten via een opening in de top van 
het vruchtlichaampje. Het zijn al-
lemaal Ascomyceten. Voorbeel-
den: het meniezwammetje en het 
roestbruin kogelzwammetje. 

Plaatjeszwammen: de sporen (op 
basidiën) worden gevormd op ver-
ticaal onderaan de  hoed han-
gende plaatjes. De hoed staat 
meestal op een steel. Voorbeelden: 
honingzwam, vliegenzwam, weide-
champignon, inktzwam, russula en 
fopzwam. 

Boleten: de sporen (op basidiën) 
groeien niet op plaatjes maar in 
buisjes die geboord lijken te zijn in 
sponzig weefsel onder op de hoed. 
Voorbeelden: eekhoorntjesbrood 
(foto pag. 25) en berkenboleet. 

Gaatjeszwammen: sporen groeien 
net als bij boleten in buisjes onder 
op de hoed, maar die hoed is 
slechts zelden gesteeld. De buisjes 
zitten stevig vastgegroeid aan de 
hoed. Ze zitten vaak op hout en ze 
hebben een taaie of houtige struc-
tuur. Voorbeelden: berkenzwam, 
gewoon elfenbankje en doolhof-
zwam. 

Stekelzwammen: vaak een hoed en 
een steel. Onder de hoed geen 
plaatjes of buisjes maar vele lange 
en korte stekels waarop de sporen 
worden gevormd. Voorbeelden: 
gele stekelzwam en pruikzwam. 

Knots- en koraalzwammen: relatief 
eenvoudig van bouw. Ze vormen 
de sporen op enkele of vertakte, 
min of meer omhoog staande tak-

Paddenstoelen plukken? 
Het verzamelen van paddenstoelen 
voor consumptie is een riskante 
bezigheid. Je moet echt een kenner 
zijn om de giftige soorten te onder-
scheiden. Het risico voor de pluk-
ker lijkt groter dan voor de biodi-
versiteit. Omdat één paddenstoel 
miljoenen sporen vormt is de kans 
op verdwijnen van de soort door het 
plukken van een paar paddenstoelen 
klein. De achteruitgang van bepaal-
de soorten wordt veroorzaakt door 
milieuvervuiling, vermesting, ver-
droging, verzuring en verkaveling. 
Maar als we alle risico’s willen ver-
mijden dan kunnen we beter pad-
denstoelen uit de winkel gebruiken. 
    
     

Erik van der Hoeven 
 
Bron:  
-   IVN pagina –Paddenstoelen  
(IVN ’t Gooi e.o.). 
-  Welke paddenstoel is dat?  
Andreas Gminder & Tanja Böh-
ning,  
Fontaine Uitgevers, 2010 
 
 
Overzicht vormgroepen padden-
stoelen: Bas.= Basidiomyceten 
Asc.= Ascomyceten  

aardster            Foto: J.J. Harrison  
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O oit kende Chaam twee bierbrouwerijen:              
De Morgenster en De Avondster. Die zijn al 

lang weer verdwenen, maar sinds een jaar of tien 
heeft Chaam weer een eigen dorpsbrouwerij: de 
Pimpelmeesch! 
 
Ontstaan uit een liefde voor speciaalbieren hebben Ad 
Kusters, Jeen Brouwer en Johan Cornelissen zich geza-
menlijk gericht op het ontwikkelen van recepten en het 
brouwen van een klein assortiment speciaal bieren. Deze 
bieren werden vooralsnog uitsluitend in huiselijke kring 
gebrouwen en in het goede gezelschap van familie en 
vrienden gedronken. De naam is een samenvoeging van 
de synoniem voor drinken - pimpelen - en mens in de 
oud-Brabantse schrijfstijl. Het logo van een lachende 
pimpelmees is een knipoog naar waar de brouwerij voor 
staat. 
 
Aan het begin van deze eeuw volgden de drie initiatief-
nemers een brouwcursus. In 2010 leiden zij zelf bierlief-
hebbers op tot amateurbrouwer. In 2010 werd er acht tot 
tien keer per jaar 150 liter bier gebrouwen. 
De drie brouwers hopen op termijn een professionele 
brouwerij in Chaam te kunnen starten. Bieren als 
Chaamse Pel, Chaams Witbier, Chaams Dubbel en 
Chaams Triple moeten dan verkrijgbaar zijn. Dat zijn 
andere biernamen als voorheen, toen er Heisse Weissen, 
Vurige Non en Blonde Snol (tripel) werd gebrouwen. 
Gestreefd wordt naar samenwerking met restaurants die 
het Chaamse hoen op tafel zetten. Deze hoen kan dan 
mooi vergezeld worden van een hoenderbier. 
 
Deze avond zullen Ad, Jeen en Johan ons alles uitleggen 
over het brouwen van bier. En natuurlijk wordt er ook 
geproefd!

vrijdag 24 februari 2012vrijdag 24 februari 2012  
café Bellevue, Chaamcafé Bellevue, Chaam  

aanvang 20.00 uuraanvang 20.00 uur  
Toegang is gratis en iedereen is welkom Toegang is gratis en iedereen is welkom   

Lezing: Bier brouwenLezing: Bier brouwen  
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I n mei 2010 vertrok een groepje 
Kempische natuurvrienden naar 

het mysterieuze Mongolië. Tom 
Snoeckx neemt ons deze avond mee op 
hun avontuurlijke reis. 
 
Na een kort verblijf in Ulan Bator, de 
hoofdstad van Mongolië waar ze genoten 
van het laatste comfort voor enkele weken, 
namen ze een binnenlandse vlucht richting 
Gobi-Altai. Deze prachtige en verlaten 
bergketen loopt door het zuiden van Mon-
golië, en is het leefgebied van een reeks 
prachtige en fascinerende dieren. Van hier-
uit doorkruisten ze het land van zuid naar 
noord met Russische 4x4-voertuigen en 
een vrachtwagen. Ze doorkruisten adembe-
nemende landschappen, van steenwoestij-
nen tot steppes en bergketens. 
 
Culturele aspecten stonden eveneens op het 
programma: zo werden er boeddhistische 
kloosters, Kharakhorum, de oude hoofdstad 
van Dzjengis Khan en enkele nomadenfa-
milies bezocht. 
 

Vrijdag 16 maart 2012Vrijdag 16 maart 2012  
Café Bellevue, ChaamCafé Bellevue, Chaam  

Aanvang 20.00 uurAanvang 20.00 uur  
Toegang is gratis en Toegang is gratis en   
iedereen is welkomiedereen is welkom  

Lezing: Lezing:   
MongoliëMongolië  
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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. 
 
Oostvaarderswold komt er alsnog 
Het kabinet Rutte wilde niet dat het 
er kwam, maar de provincie Flevo-
land heeft het plan om het Oost-
vaarderswold aan te leggen er ge-
woon doorheen gedrukt. 
Het Oostvaarderswold heeft de po-
tentie om het grootste natuurproject 
in Nederland te worden. Door een 
verbindingszone aan te leggen die 
de Oostvaardersplassen met het 
Horsterwold bij Zeewolde verbindt, 
zal een natuurgebied ontstaan dat 
zo groot is als Texel. 
Deze week hebben de Gedeputeer-
de Staten van de provincie het plan 
goedgekeurd. Staatsbosbeheer, het 
Wereldnatuurfonds en Flevo Land-
schap hebben genoeg andere inves-
teerders gevonden. Volgend jaar zal 
men met de aanleg van de verbin-
dingszone (1800 ha!!) beginnen. De 
intentie is om dit enorme natuurge-
bied straks met de Veluwe te ver-
binden zodat de in de Oostvaarders-
plassen ‘opgesloten’ edelherten en 
konikspaarden uit kunnen zwerven 
tot in Duitsland.  
Bron: NOS teletekst en de Volks-
krant 

 
Slechtvalk succesvol met al bijna 
100 broedparen 
Het gaat goed met de slechtvalk in 
ons land. Pas sinds 1990 broedt de 

soort jaarlijks in ons land en in de 
afgelopen twee decennia is het aan-
tal broedende slechtvalken in Ne-
derland gestaag toegenomen. Dat 
aantal nadert de honderd. Toch 
blijft deze supersnelle roofvogel, 
ondanks zijn toename, nog een 
schaarse broedvogel in ons land. 
De slechtvalk maakt in de stad 
dankbaar gebruik van het kunstma-
tige rotslandschap (hoge bebou-
wing) en jaagt er op voorbijvliegen-
de spreeuwen en stadsduiven. De 
helft van onze slechtvalken broedt 
met succes in een nestkast, waarvan 
de meeste geplaatst zijn door de 
Werkgroep Slechtvalk Nederland. 
Bron: Nieuwsbrief vogelbescher-
ming 

 
Europa wijst plan Bleker Wester-
schelde af 
Vogelbescherming Nederland is blij 
dat de Europese Commissie de laat-
ste plannen van Bleker om natuur 
in de Westerschelde te compense-
ren heeft afgewezen. De organisatie 
vindt het schokkend brutaal dat 
Bleker opnieuw wetenschappelijk 
onderzoek wil gaan doen. Dat leidt 
slechts tot nog meer onnodige ver-
traging. 
Vogelbescherming was er al langer 
van overtuigd dat de laatste plannen 
van Bleker niet aan de afspraken 
voldoen. In de plannen worden niet 
voldoende hectares gerealiseerd om 
de getijdennatuur in de Wester-
schelde te herstellen. De Europese 
Commissie komt nu tot dezelfde 
conclusie. Bleker wil nieuw onder-

zoek in een zaak die al jaren voort-
sleept. Dat is slecht voor alle direct 
betrokkenen, maar ook voor de na-
tuur in de Westerschelde. Vogelbe-
scherming heeft eerder dit jaar de 
Staat voor de rechter gedaagd om 
natuurherstel af te dwingen. De 
zaak dient begin 2012. 
Bron: Nieuwsbrief vogelbescher-
ming 
 
 
Bleker: ik ben geen natuurbar-
baar. 
Staatssecretaris Bleker zegt dat hij 
de natuur blijft beschermen maar 
met minder bureaucratie. Daarmee 
reageert hij op 40 natuurorganisa-
ties die zijn concept voorstel voor 
de nieuwe wet natuur hebben afge-
wezen. Bleker zegt dat in de nieuwe 
wet minder ge- en verboden komen 
en minder ontheffingen en vergun-
ningen. Bedrijven en bewoners krij-
gen meer verantwoordelijkheid.  
De staatssecretaris zegt dat sommi-
gen hem misschien een natuurbar-
baar zullen noemen maar volgens 
hem is niets minder waar. Hij bena-
drukt dat hij de Europese bescher-
mingsregels nakomt. Natuurbe-
schermingsorganisaties werpen te-
gen dat Europese regels slechts mi-
nimale bescherming bieden. Vol-
gens de organisaties komen 180 
natuurgebieden onder hevige druk 
te staan. Verder wil Bleker de jacht 
op o.a. vossen, ganzen, smienten, 
dassen en eekhoorns vrijgeven, al-
lemaal soorten die juist zijn toege-
nomen door het natuurbeleid van de 
laatste jaren. Volgens de natuurbe-
schermers zet Bleker “decennia van 
gericht natuurbeleid” compleet 
overboord.  
Bron: NOS teletekst en de Volks-
krant 
 
 
Mogelijke terugkeer edelhert in 
Brabant 
De provincie Brabant wil dat het 

Uitgelicht 

Foto: Almere Vandaag  

Slechtvalk    Foto: www.biopix/S.D. Lund 
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matie kan Vogelbescherming sa-
men met de Afrikaanse Birdlife-
partners in onder andere Tunesië, 
Marokko en Burkina Fasso werken 
aan de bescherming van deze 
‘pleisterplaatsen'. Die zijn niet al-
leen van belang voor boerenzwalu-
wen, maar ook voor andere trekvo-
gels. 
Bron: www.natuurbericht.nl 
 
 
 
160 soorten zoogdieren nog niet 
ontdekt 
Zeker drieduizend soorten amfibie-
ën zijn nog niet door de mens ont-
dekt. Deze kikkers, padden en sala-
manders zouden kunnen uitsterven, 
voordat ze ooit zijn onderzocht. Dat 
schrijven onderzoekers in het we-
t e ns c ha p p e l i j k e  t i j d sc hr i f t 
‘Proceedings of the Royal Society 
B’. Volgens de onderzoekers moe-
ten ook nog ongeveer 160 soorten 
zoogdieren worden gevonden. We 
kennen inmiddels 5.400 soorten 
zoogdieren en 6.300 amfibieënsoor-
ten. 
Bron: EarthWatcher  
 
 
 
Politiehond houdt eeneiige twee-
ling uit elkaar.  
Politiehonden zijn in staat om on-
derscheid te maken tussen mensen 
met een identiek DNA. Dat hebben 
Tsjechische wetenschappers aange-
toond. Getrainde politiehonden 
kunnen op basis van geur een eenei-
ige tweeling uit elkaar houden, ook 
als de proefpersonen in hetzelfde 
huis wonen en hetzelfde voedsel 
hebben gegeten. Dit is bewezen 
door experimenten op de Tsjechi-
sche Universiteit voor Life Scien-
ces in Praag. Discover Magazine. 
Bron: Discover Magazine.  

 
 
 

 
Voor u samengesteld door  

Johan Schaerlaeckens 

edelhert op termijn terugkeert in het 
Groene Woud, een natuurgebied 
tussen Tilburg en Den Bosch. Ge-
deputeerde Johan van den Hout 
(S.P.) maakte woensdag bekend te 
gaan onderzoeken onder welke 
voorwaarden en waar dat precies 
zou kunnen. Het edelhert komt 
slechts op enkele plaatsen in Neder-
land voor, waaronder de Veluwe. 
Van den Hout zegt bij de terugkeer 
van het edelhert rekening te zullen 
houden met bezwaren die onder 
meer binnen de agrarische sector 
leven, zoals angst voor vraatschade. 
Hij ziet ook kansen voor het toeris-
me. "Op de Veluwe is het edelhert 
een publiekstrekker." 
Bron: Omroep Brabant 

 
 
Bloed en teken 
Teken hebben drie maal in hun le-
ven een bloedmaaltijd nodig om 
het van larve tot nimf, van nimf tot 
volwassen teek en van volwassen 
teek tot eitje te maken. Een bloed-
maaltijd neemt al snel drie tot zeven 
dagen in beslag, waarna de volge-
zogen teek zich op de bodem laat 
vallen om te vervellen of, in het 
geval van het volwassen vrouwtje, 
eitjes te leggen. Het duurt dan al 
snel een paar maanden voordat het 

volgende stadium op onze benen 
loert. Een volgezogen teek die via 
de kat in de zomer in uw tuin-
tje terechtkomt, zal pas in het vol-
ge nd e  v oo r j aa r we e r o p -
nieuw bijten. Bloed zuigen doen 
teken het liefst op wilde dieren: 
muizen en vogels voor de larven en 
nimfen, en grotere dieren voor de 
volwassen teken. Muizen en vogels 
zijn de dieren waar de teken de ver-
oorzaker van de ziekte van Lyme 
oppikken: de bacterie Borrelia 
burgdorferi. Zijn deze dieren niet 
beschikbaar? Geen probleem voor 
de teek. Bijna alle bosdieren kun-
nen last hebben van teken. Een 
lichtpuntje is dat niet alle dieren de 
gevreesde Borrelia-bacterie aan de 
teken door kunnen geven. 
Bron: Natuurbericht.nl 
 
 
 
Elektronische chip om boeren-
zwaluw beter te beschermen 
Vijftig boerenzwaluwen zijn deze 
zomer voorzien van een elektroni-
sche chip op hun rug. Door deze 
chip is het mogelijk om de trekrou-
te en overwinteringsplaatsen van 
deze vogel vast te leggen. Met die 
informatie hoopt Vogelbescher-
ming de boerenzwaluw, een soort 
die in aantal hard achteruit gaat, 
beter te kunnen beschermen. 
De boerenzwaluw is één van onze 
bekendste trekvogels. Bekend is dat 
ze overwinteren ten zuiden van de 
Sahara, maar waar is onvoldoende 
duidelijk. Ringonderzoek heeft dat 
tot nu toe slechts globaal duidelijk 
kunnen maken. Er worden te wei-
nig ringen terug gemeld om de vo-
gel goed te kunnen beschermen. 
De vederlichte elektronische chip 
slaat twee keer per dag de exacte 
locatie op. Omdat boerenzwaluwen 
altijd terug gaan naar dezelfde stal, 
kunnen de vogels in het voorjaar 
van 2012 worden teruggevangen en 
de chips worden uitgelezen.  
Door de chip weten we dan einde-
lijk waar boerenzwaluwen op hun 
trektocht ‘bijtanken'. Met die infor-teek         Foto: Makro Freak  

edelhert   
Foto: S.D. Lund / www.biopix.nl 



 

sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  
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Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 
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De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 
 

Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 
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gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de 
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Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit 
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed. 

Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschaps-
waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden 
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 
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