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Platform Markdal een feit. 

O p 5 maart hadden de vijf milieuverenigingen van het Markdal en 
Staatsbosbeheer gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd in zaal 

Vianden in Breda. De zaal zat goed vol, wat weergeeft dat het Markdal 
velen aan het hart gaat. Het was een inspirerende bijeenkomst waarin een 
goede toekomst voor het Markdal weer een stapje dichterbij lijkt te komen. 
 
Met de hand 
Ger van Doorn van natuurvereniging Markkant opende de avond. Hij memo-
reerde nog even dat de vereniging de woekerende waternavel met de hand 
uit de meander bij Notsel heeft verwijderd. In tegenstelling tot Ger zelf, had-
den verrassend veel mensen in de zaal al eens van het plantje gehoord. Ger 
gaf daarna de microfoon aan Sem Mallee, die de avond begeleidde met korte 
interviews en aankondigingen. 
 
Markdal zeg het maar 
Joop van Riet en Sjef Langeveld lieten een spirituele act zien. Sjef had een 
bordje met de tekst “samenleving” om zijn nek en zat bezorgd te mijmeren 
over hoe het nou moest met het Markdal: “alles gaat op de lange baan”. Hij 
veerde verbaasd op toen het Markdal (Joop) bleek te kunnen spreken. Hoe 
meer het Markdal werd gehoord, hoe meer het groeide (eerst lag Joop op de 
grond, aan het eind stond hij rechtop). Het Markdal sprak over verduur-

(Vervolg op pagina 3) 

Begin van nieuwe meander aan de Markweg                                   Foto: Wim Dumont 
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Natuuragenda 
 datum  aanvang  activiteit   onderwerp   spreker   vertrek  

 maart  
15  donderdag  19:30 bijeenkomst fotogroep --  --  

16  vrijdag  13:00 werkdag opschoondag --  Marktplein Chaam  

16  vrijdag  20:00 lezing Mongolië Tom Snoeckx  --  

17  zaterdag  9:00 werkdag opschoondag --  Marktplein Chaam  

17  zaterdag  WG excursie wandeling fotogroep --  WG  

18  zondag  9:30 onderzoek inventarisatie vissen --  Marktplein Chaam  

25  zondag  9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen --  Bijenhal Alphen  

 april  
1  zondag  9:30 excursie wandelen Chaam --  Bellevue  

8  zondag  9:30 excursie wandelen Baarle --  Loswal Baarle  

18  woensdag  20:00 lezing het Markdal Karel Leenders  --  

19  donderdag  19:30 bijeenkomst fotogroep --  --  

28  zaterdag  WG excursie wandeling fotogroep --  WG  

28  zaterdag  13:00 excursie het Markdal per fiets Karel Leenders  Brug Blauwe Kamer  

29  zondag  9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen --  Bijenhal Alphen  

 mei  
6  zondag  9:30 excursie wandelen Chaam --  Bellevue  

13  zondag  9:30 excursie wandelen Baarle --  Loswal Baarle  

17  donderdag  19:30 bijeenkomst fotogroep --  --  

19  zaterdag  WG excursie wandeling fotogroep --  WG  

20  zondag  9:30 onderzoek inventarisatie vissen --  Marktplein Chaam  

27  zondag  9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen --  Bijenhal Alphen  

 juni  
3  zondag  9:30 excursie wandelen Chaam --  Bellevue  

10  zondag  9:30 excursie wandelen Baarle --  Loswal Baarle  

17  zondag  9:30 onderzoek inventarisatie vissen --  Marktplein Chaam  

17  zondag  9:30 fietstocht fietstocht in de streek --  Bellevue  

21  donderdag  19:30 bijeenkomst fotogroep --  --  

23  zaterdag  WG excursie wandeling fotogroep --  WG  

24  zondag  9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen --  Bijenhal Alphen  

 juli  
1  zondag  9:30 excursie wandelen Chaam --  Bellevue  

8  zondag  9:30 excursie wandelen Baarle --  Loswal Baarle  

15  zondag  9:30 onderzoek inventarisatie vissen --  Marktplein Chaam  
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dal verandert voortdurend. Oud en 
nieuw passen naast elkaar. Een 
prachtig voorbeeld van verweven-
heid vormen volgens Karel de 
poosplaatsen: een grote kei met 
daarop een gedicht over de omge-
ving. Als je de politiek mee wil 
krijgen is volgens hem maar één 
ding van belang: veel mensen op de 
been krijgen. Je kunt bijvoorbeeld 
een boekje uitgeven. Ook kan je 
toevalligheden benutten en er bij-

zamen op basis van oorspronkelijke 
waarden, bourgondisch en betrok-
ken, een natuurlijk Markdal, een 
goede boterham verdienen, bewo-

ners die de waarden kennen, mean-
deren, landschapszin verster-ken 
van binnenuit, brede landbouw en 
parels die wachten op een trekker. 
Het Markdal zag wel waarde in een 
“ Platform Markdal” dat de trekker 
scherp houdt. 
 
Markdal verandert 
Daarna interviewde Sem de histo-
risch geograaf Karel Leenders. Ka-
rel liep in zijn jeugd al rond in het 
Markdal en hij heeft jaren in de 
Baronielaan gewoond. Zijn histori-
sche inventarisaties zijn van on-
schatbare waarde. Het Markdal is 
van oudsher een kleinschalig ge-
beuren waarin bosjes, weilanden en 
water elkaar afwisselen. Het Mark-

(Vervolg van pagina 1) 

voorbeeld een stuk over in de krant 
zetten. In Prinsenbeek heeft zo de 
spreeuw voor politieke verandering 
gezorgd. 
 
Bevlogen promotie 
Tineke van Nimwegen is wethou-
der in de Cittaslow gemeente Mid-
den Delfland. Natuurvereniging 
Mark & Leij was goed in de zaal 
vertegenwoordigd, dus het viel Tin-
eke mee hoeveel mensen al met de 
term cittaslow bekend waren. Citta 
staat voor gemeenschap en slow 
staat voor kwaliteit. Het slakje 
draagt de wereld op zijn rug. Tine-
ke hield een wervelende powerpoint 
presentatie. Midden Delfland is een 
groene corridor tussen de stedelijke 
agglomeraties rond Rotterdam en 
Den Haag en het oprukkende kas-
sengebied van het Westland. Zij 
vertelde over de koe in de wei, 
stichting groen goud, bed en break-
fast, water, verbeteren stad-land 
relatie, kringlooplandbouw, groen-
fonds, duurzaam verspreid liggend 
glas, ganzen, zwanen, schaatsen en 
kanoën. Als voorbeeld had ze een 
grastas bij zich, die ze later die 
avond aan iemand zou uitreiken. 
Tineke gelooft in het bundelen van 
de krachtendriehoek bestuurskracht, 

... Het Markdal sprak over 
verduurzamen op basis van oor-

spronkelijke waarden ... 

Markdal zeg het maar                                                                       Foto: Piet van Iersel 

Oude meander bij de Bieberg          Foto: Wim Dumont 
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bedrijfskracht en gebiedskracht. 
Wat ze echter niet vertelde maar in 
heel haar verschijning duidelijk 
maakte, was: ideeën krijgen vorm 
via een bevlogen promotie door een 
bestuurder die toont hoe trots ze op 
haar gebied is. 
 
Multifunctionele landbouw 
Na zo’n promotie was het van Ge-
rard Kolkman van het ministerie 
van economie en landbouw (ELNI) 
best knap dat hij het publiek ook 
met zijn verhaal wist te boeien. 
Wonend in Doetinchem, heeft hij 
goede ervaringen in een Duits-
Nederlandse samenwerking rond 
een recreatieve route. Bij het minis-
terie richt hij zich op landbouw-
functionaliteit. Hij laat kaartjes met 
de huidige ont-wikkelingen in Ne-
derland zien. De omzet van multi-
functionele landbouw is veel groter 
dan die van de gespecialiseerde 
landbouw. Multifunctionele land-
bouw is “booming business”. Het 
gaat om 19% van het areaal en 13% 
van de bedrijven. De zorglandbouw 
valt hier ook onder. Check: 
www.multifunctionelelandbouw.nl 
voor meer details. 
Vermeldenswaardig is nog het 
nieuwe EU beleid “vergroening van 

het gemeentelijk landbouwbedrijf”. 
Voorwaarden voor subsidie zijn 
onder andere 30% vergroenen (gras 
is ook groen), diversiteit, gras hand-
haven en ecologisch beheer. De 
mogelijke subsidie is € 125,- per 
hectare. Collectieven als een Plat-
form Markdal kunnen rekenen op 
een positieve reactie vanuit Brussel. 

Na een praktijkpilot kan in 2014 het 
professionaliseren van start. 
 
Zestig organisaties 
Tobias werkt bij het inge-
nieursbureau DHV en is in Duits-
land geboren. Hij werkt momenteel 
aan gebieds-ontwik-keling in grens-
over-schrijdende beekdalen. Als 
deltaland ligt Nederland er vol mee. 
Als voorbeeld vertelt hij over de 
grensoverschrijdende Vechtvisie 
(2007-2009). De Vecht stroomt van 
Munster naar Zwolle. Verder is de 
Vecht vergelijkbaar met de Mark: 
hoogwaterproblemen, afgesneden 
meanders, veel tourisme, halfna-
tuurlijk en grensover-schrijdend. 
Zestig organisaties doen inmiddels 
mee en Interreg-subsidie is ver-
kregen. Belangrijke erva-ringen: 
boter (geld) bij de vis vragen, let op 
culturele verschillen (visie betekent 
iets anders dan ‘vision’), gestruc-
tureerd te werk gaan, lange adem 
(start visie 2007, in 2012 zijn de 
projecten in uitvoering). 
Plus voor de landbouw 
Louis Braspenning spreekt namens 
de ZLTO. Het normaliseren van de 
Mark was destijds voor de land-

Markdal rap: Na de pauze laat rapper Fotosynthese horen hoe je de jeugd kan inter-
esseren in het Markdal. De rapper heet Meindert, is 18 jaar en studeert communica-
tie. Meindert rapt een goed bekkie weg.                                          Foto: Piet van Iersel 

Visvlonder nabij Ulvenhout           Foto: Wim Dumont
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bouw een enorme verbetering. 
Sindsdien zijn er grote huiskavels 
en een goede ontwatering. Daar-
voor was het maar tobben. Wat 
voor de agrariers een voorwaarde 
is,  is dat de ontwikkelingen ook 
voor de landbouw een plus opleve-
ren. Dan kunnen we tot een nuttige 
samenwerking komen. Louis ziet 
voordelen in agrarisch medege-
bruik, groen-blauwe diensten en 
samenwerkings-overeenkomsten 
met het water-schap. Mest blijft 
nodig voor de productie van gewas-
sen. Wat Louis betreft zijn binnen 
dit kader alle voorstellen bespreek-
baar. 
 
Herstel meander 
Anke Dielissen, loco dijkgraaf bij 
waterschap Brabantse Delta, heeft 
bovengemiddelde interesse in de 

activiteiten rond het Markdal. Het 
waterschap staat namelijk voor de 
volgende doelen: volgens de Euro-
pese Kaderrichtlijn Water moet de 
Mark aan ecologische eisen vol-
doen, de provincie schrijft beekher-
stel voor, grote opper-vlakten wa-
terberging zijn nodig om Breda 
droog te houden, twee stuwen vor-
men nog barrières voor de visoptrek 
en de natuurdoelen gekoppeld aan 
grondwater zijn nog onvoldoende 
gerealiseerd. Verder is het Markdal 
aangemerkt als natte natuurparel en 
ecologische verbin-dingszone. De 
grondaankopen lopen niet en het 
waterschap moet bezuinigen. Toch 
is het waterschap gestart met het 
proces om te komen tot herstel van 
de meander bij de Klokkenberg. 
Ook is er geld gereserveerd voor 
volgende plan-nen. Als het Plat-
form Markdal er komt, haakt het 

waterschap aan. 
 
Handtekeningen  
Wim van Dongen neemt de micro-
foon over. Hij vat de avond  kort 
samen en vraagt een aantal mensen 
naar voren te komen, die inmiddels 
hun bijdrage aan het Platform 
Markdal hebben toe-gezegd. Zij 
zetten hun hand-tekening op de flip
-over. Daarna volgen er meer. De 
avond is een succes, het Platform 
Markdal is een feit! Wim van Don-
gen geeft aan dat het platform bin-
nen enkele weken bij elkaar geroe-
pen zal worden.  
 
Activiteiten  
Ger van Doorn sloot de avond net-

jes af. Alle sprekers kregen het 
boek Breda Buiten en een mandje 
met streekproducten. Louis Bras-
penning kreeg van Tineke de 
grastas. Drej riep eenieder meteen 
even op om op 8 juli mee te doen 
aan de big jump in de Mark bij 
Meersel-Dreef. Op 18 april houdt 
Karel Leenders een lezing over en 
op 28 april een wandeling in het 
Markdal. Op 7 maart houdt Nol 
Verdaasdonk een lezing over natuur 
dichtbij. 
 

Sandra Reijnders 

De horeca doet ook graag mee                                         Foto: Piet van Iersel 
 
Namen  
De volgende mensen ondertekenen de flip-over: Drej Oomen namens Natuurpunt 
Markdal (Belgie), Louis Braspenning namens de ZLTO, Ria Knipscheer namens 
Dorpsraad Ulvenhout, Joost de Jong namens tuinbeheer Reeptiend, Marjan Hulshof 
als particulier grondbezitter en imker, Sjef Langeveld namens de Nederlandse na-
tuurverenigingen (IVN Mark&Donge, natuurvereniging Mark&Leij, natuurvereni-
ging Markkant, KNNV Breda, West-Brabantse Vogelwerkgroep), Frans van Zijder-
veld werd even waargenomen door een collega terreinbeheerder, Martijn Wijsman 
namens horeca Breda, Chanan Hornstra namens wielervereniging de jonge renner 
(oosterhout). Anke Dielissen geeft namens het waterschap aan dat het platform een 
kritische houding naar organisaties dient te hebben. Deze worden daarom geen on-
derdeel van het platform, maar tekenen wel voor een goede samenwerking. Ton 
Braspenning (wethouder Alphen-Chaam) en Wilbert Willems (wethouder Breda) 
sluiten zich hierbij aan.  
Vele bezoekers van de avond zetten ook hun handtekening, geven aan hoe ze willen 
helpen en/of deponeren geld in de melkbus. 

... grote oppervlakten water-
berging zijn nodig om Breda 
droog te houden, twee stuwen 
vormen nog barrières voor de 

visoptrek … 
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Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-
Nassau” tegen. Dit rapport is op-
gesteld in opdracht van het water-
schap en de genoemde drie ge-
meenten. In het rapport is onder 
andere weergegeven dat de alpen-
watersalamander, de vinpootsala-
mander en de kleine watersalaman-
der rond Snijders-Chaam leven. De 
eerste twee staan aangemerkt als 
doelsoorten. De natuurontwikkeling 
die de afgelopen jaren in en rond 
het Zwart Laag en Het Broek heeft 
plaats gevonden, was onder andere 
gericht op deze soorten.  
 
Kwetsbare soorten 
Het bestemmingsplan buitengebied 
van de gemeente Alphen-Chaam 
(zie www.ruimtelijkeplannen.nl) 
geeft voor Snijders-Chaam de vol-
gende bestemmingen weer: Agra-
risch met landschaps- en natuur-
waarden, Archeologie en Agrarisch 
met kwetsbare soorten. Het is een 
kleinschalig landschap met hout-
wallen en een historische steden-
bouw. Er is een bosecosysteem en 
een broekecosysteem. 

D it keer heeft Sjef een         
(be)zorg(d) verhaal over een 

locale actie: een zienswijze voor de 
Raad met een pleidooi voor de 
salamanders rond Snijders-
Chaam. 
 
Paardencentrum 
Er zijn forse bouwplannen aan de 
Zandstraat ten behoeve van een 
paardencentrum. In dit gebied 
huizen echter veel amfibieën. De 
betredingsdruk in de weiden van 
paardencentra is gebruikelijk zeer 
hoog. Als natuurliefhebber snappen 
we dat de combi paard-amfibie erg 
precair is. De bodem wordt ver-
stoord, de kleinschaligheid neemt af 
en de ecosystemen worden ver-
stoord. 
 
Zienswijze ingediend 
De bewoners van Snijders-Chaam, 
Natuurmonumenten, 
Natuurvereniging Mark en Leij, 
Staatsbosbeheer en de eigenaren 
van landgoed Valkenberg, hebben 
de handen ineen geslagen en heb-
ben hun zienswijzen op dit voorne-
men ingediend. Op deze manier 
heeft de raad een pleidooi voor de 
salamander ontvangen. Juridisch, 
planologisch en voor landschap en 
natuur zijn er genoeg redenen om 
de plannen te stoppen. 
 

Doelsoorten 
Daags na mijn interview met Sjef, 
kwam ik op mijn werk ‘toevallig’ 
het rapport “Visie EVZ’s Gilze en 

 
Cittaslow-potje 
Als je het bovenstaande weet, is het 
zeer opmerkelijk dat B&W heeft 
aangegeven gebruik te willen 
maken van hun bevoegdheid tot het 
aanpassen van het bestemmings-
plan. Daarom is in de zienswijze 
een pleidooi voor de amfibieën, 
waaronder de salamanders, ge-
houden. Ook is in de zienswijze 
aangegeven dat de Cittaslow-
gedachte anders bedoeld is. De 
zienswijze pleit voor een Cittaslow-
potje voor mensen die volgens de 
Cittaslow-gedachte een bedrijf wil-
len starten. Dat soort mensen heeft 
namelijk meestal niet voldoende 
financiële middelen. Ik vind dat 
potje een uitstekend voorstel. De 
raad zal wel smelten bij zo’n warm 
pleidooi… 
 
 
 

 
 
 

Sandra Reijnders 

... de alpenwatersalamander en 
de vinpootsalamander …  

… staan aangemerkt als doel-
soorten ... 

Vinpootsalamander,                                                              foto: Natuurmonumenten 

Met Sjef aan de keukentafel 
Salamander: de Korenwolf van Snijders-Chaam? 
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V rijdag 13 januari verliep 
voorspoedig voor natuur-

vereniging Mark en Leij. De twee 
activiteiten die die dag gepland 
stonden, gingen als een trein.  
‘s Middags opende wethouder/ 
locoburgemeester Ad van de 
Heijning de expositie van de foto-
tentoonstelling. ’s Avonds vond de 
jaarlijkse quizavond van de 
vereniging plaats. 
 
Bienvenue 
Het nieuwe jaar kent zoals gebrui-
kelijk een gezellige quizavond, 
waar in groepen van zeven per-
sonen wordt gestreden om de eer 
met leuke prijzen. Quizmaster Vic-
tor praatte het geheel uitstekend aan 
elkaar. Hij zorgde traditiegetrouw 
voor een glas champagne om op het 
nieuwe jaar te proosten, voor koffie 
met de onafscheidelijke slagroom-
soes, en voor snacks. Hij maakte 
dat niemand iets te kort hoefde te 
komen. Wat dat betreft had Belle-
vue net zo goed Bienvenue kunnen 
heten. Want vereniging, organisa-
toren van de quiz en de deelnemers 
voelen zich er al jaren van harte 
welkom.  
 
Mooi bedacht 
Waar het uiteindelijk om ging was 
dus de quiz: tweemaal 35 vragen, 
aangevuld met 5 geluidsvragen en 
een slotronde van een twintigtal 
beeldvragen. De organisatoren had-
den het weer mooi bedacht. Wat 
een diversiteit aan vragen en cate-
gorieën. Wat een lastige geluids-
fragmenten als je Bing Crosby en 
Frank Sinatra een kerstlied hoort 
zingen. Een rekensom maken, die 
zo lastig was dat je er twee rondes 
over mocht doen. Fotoherkenning 
en kennis van de dierenriem, het zat 
er allemaal in. Steden herkennen 
aan gebouwen en dan lekker met 

een stevige instinker ertussen.  
 
Gezellige strijd 
Maar niets kon de deelnemers, zo’n 
60 in getal, van de wijs brengen, 
laat staan het goede humeur beder-
ven. Deze quiz staat nog steeds 
bekend als een gezellige strijd tus-
sen gelegenheidsteams. Deze teams 
moeten al beginnen met het inzetten 
van creativiteit bij het kiezen van 
een naam voor het team. Dat levert 
soms bijzondere namen op. En dan 
de quiz, een wedstrijd zonder gedoe 
en moeilijke regels, maar gewoon 
samen met je team proberen zo 
hoog mogelijk te eindigen.  
 
Spannend 
De strijd was spannend want de 

punten lagen dicht bij elkaar. Aan 
het eind van de avond konden de 
leden van het team NLGR (Natuur 
en Landschap Gilze-Rijen) ieder 
met een mooie vogel terug naar 
huis keren. Hun collega’s hadden 
zich bewezen. Zij eindigden met 
slechts twee punten verschil op de 
teams op de tweede en derde plaats. 
Met 91 punten lieten ze Kwitnie en 
de Tobbers achter zich met ieder 89 
punten. Deze werden gevolgd door 
C0&C0 met 84 punten, gevolgd 
door Café Schuttershof met 83, 
Nieuwkomers met 82, de Blokken-
waai met 73 en tot slot met 53 pun-
ten de Heideroosjes.  
 
Voorzitter Sjef Langeveld kon met 
recht weer trots zijn op Mark en 
Leij en de werkgroep(en) en op het 
welslagen van een dag die voor ve-
len vaak met spanning gepaard 
gaat. Deze dertiende had slechts een 
positief effect op de activiteiten van 
Mark en Leij. 

 
Wim Pijnacker 

Terugblik: nieuwjaarsquiz 
Mark en Leij twee acties op één dag. 

... Een rekensom maken, die zo 
lastig was dat je er twee rondes 

over mocht doen ... 

Het winnende team: Natuur en Landschap Gilze-Rijen              foto: Marth Wildhagen 
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aan hem. Als witte laboratorium-
muis vormt hij de bakermat van 
veel medische kennis. Zo is er bij-
voorbeeld geen geneesmiddel op de 
markt, of het is in de ontwikke-

lingsfase getest bij dit beestje. Hoe-
wel je de huismuis ook buiten te-
genkomt, is en blijft hij in de herfst 
en winter aangewezen op menselijk 
onderdak. Een kiertje of gaatje in 
de fundering of op zolder, het 
maakt hem niet uit. Hij graaft net 
zo makkelijk als dat hij langs een 
loodrechte ruwe wand omhoog 
klautert. En eenmaal aan het knagen 
is hij nauwelijks te weerhouden: als 
het moet gaat hij dwars door een 
conservenblik heen. Heeft een huis 
(de provisiekast) hem te weinig te 
bieden, dan brengt zijn neus hem 

...Hoewel je de huismuis 
ook buiten tegenkomt, is 
en blijft hij in de herfst en 

winter aangewezen op 
menselijk onderdak... 

Huismuis 

H ij heeft veel gevoel voor 
comfort en een grenzeloze 

lust tot knagen en kezen. 
 
Eén dier was altijd getuige van de 
ontdekking der continenten: de 
huismuis, de trouwste metgezel van 
de mens. Begonnen als een onbete-
kenende Oost-Aziatische soort is 
hij uitgegroeid tot een machtige 
imperialist die een innige lotsver-
bondenheid met de mens is aange-
gaan. Want nimmer stelden wij 
hem teleur. Waar de mens ook voet 
aan wal zette, overal bouwde hij 
onderkomens en legde hij voedsel-
voorraden aan, waar de huismuis 
dankbaar gebruik van maakte. De  
kwartiermakers dankbaar, ont-
scheepten de muizen zich voor een 
eerste inspectie. 
De  goedkeuring volgde meestal 
door mysterieuze tekens: tandaf-
drukken en keutels. De  vriend-
schap is echter niet helemaal eenzij-
dig. Naast de aanzienlijke economi-
sche last die deze knager op onze 
schouders legt, danken we ook veel 

wel naar de voorraden elders: van 
diepgevroren vlees in koelhuizen 
tot zelfs voor de  mens oneetbare 
artikelen als zeep. Tot onze verras-
sing kunnen we soms zelfs aange-
vreten boenwas en kaarsen in huis 
aantreffen. Een nestje in de hoek 
van de kast, gevoerd met stukjes 
japon, doet bij sommigen van ons 
vervolgens de stoppen doorslaan. 
Zijn sterkste verdedigingsmiddel 

tegen wraaklust van de mens is zijn 
vruchtbaarheid, die hem ook als 
laboratoriumdier onovertroffen 
maakt. Een vrouwtje kan vijf tot 
tien worpen van elk vier tot negen 
jongen per jaar voortbrengen. 
(Tussen de twintig en negentig 
stuks dus.) De kleintjes verlaten het 
nest met drie weken en beginnen 
dan ook vast voedsel te eten. Twee 
maanden oud vormen zij paren en 
met nog eens twintig dagen draag-
tijd hebben de kleintjes zelf baby's. 
Gelukkig worden wilde muizen 
zelden ouder dan anderhalf jaar. Als 
iedereen van het nageslacht zou 
komen opdagen stonden om het  
graf' zo'n twintigduizend muizen, 
waarvan de helft vrouwtjes, ui-
teraard zwanger! 
 
 

 
 

Dick J.C. Klees 
huismuis           Foto: Dick J.C. Klees / www.studiowolverine.com  

...Zijn sterkste verdedigingsmid-
del tegen wraaklust van de 

mens is zijn vrucht-
baarheid, die hem ook 
als laboratoriumdier  

onovertroffen maakt ... 
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N adat de fototentoonstelling 
een tijd in Baarle-Nassau te 

bezichtigen was, is deze nu opge-
steld in het gemeentekantoor van 
Alphen-Chaam. Op vrijdag 13 ja-
nuari om 16.00 uur opende wet-
houder/ locoburgemeester Ad van 
de Heijning de expositie. Indruk-
wekkend en enorm interessant zijn 
passende termen. 
 
Van 13 januari tot 12 mei 
De fotowerkgroep van Mark en Leij 
heeft een prachtige verzameling 
foto’s van de natuur in onze regio 
gemaakt en gebundeld in één sa-
menvattende expositie. Van vlinder 
tot bostaferelen en van kikkers tot 
planten in wording. Alles in groot 
formaat afgedrukt en glanzend in-
gelijst hangen ze aan de anders kale 
wanden van het gemeentekantoor te 
schitteren. Tot 12 mei is de tentoon-
stelling daar te bewonderen. Daarna 
vertrekt de tentoonstelling naar ”in 
Janshove” in Baarle Nassau.  
 
Natuur zien 
Van de Heijning sprak in zijn toe-
spraak over de mooie natuur, die 
we zien, maar eigenlijk niet zien. 

We weten wel dat de natuur mooi is 
en je ervan kunt genieten, maar in 
feite zie je niet alles wat er werke-
lijk allemaal te zien is.  
Dankzij de fotografen zien we 
meer. De foto’s die nu op de expo-
sitie te zien zijn, sluiten aan op de 
ervaringen die natuurliefhebbers 

hebben.  
 
Belangstelling 
Van de Heijning gaf ook aan dat de 
natuur in deze tijd veel in de be-
langstelling staat. Enerzijds door 
films van de BBC zoals Frozen Pla-
net en de Life serie. Anderzijds 
vanuit het langzaam groeiende be-
sef dat we voorzichtiger met onze 
natuur en met het klimaat moeten 
omspringen en er dus enorm zuinig 
op moeten zijn. Natuurlijk is het 
passend binnen de Cittaslow ge-
dachte om aandacht te besteden aan 
de natuur. Ook is het belangrijk dat 
deze tentoonstelling bij kan dragen 
aan de natuurkennis van school-
gaande jeugd. Hopelijk gaan zij ook 
deze tentoonstelling bezoeken. Van 
de Heijning heet het publiek in ie-
der geval van harte welkom tijdens 
de openingstijden van het gemeen-
tekantoor.  

 
 

Wim Pijnacker 

Fototentoonstelling in Alphen 

Heideveldje van M&L op ‘t Zand           Foto: Wim Dumont 

Bezoekers, jong en oud, van de tentoonstelling              Foto: Marth Wildhagen 
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O p woensdagavond 18 april 
2012 komt Karel Leenders 

voor Mark & Leij vertellen over de 
geschiedenis van de rivier  
 
De Mark en omgeving, vanaf de 
diverse oorsprongen tot de monding 
bij Dintelsas. De beken van Chaam 
stromen allemaal samen onder het 
bruggetje bij Valkenberg door en 
hun water komt dan bij Ulvenhout 
in de Mark terecht. Chaam hoort 
dus ook tot het stroomgebied van 
de Mark. Anders dan tal van 
ijveraars lijken te menen, bestaat en 
bestond er nooit zoiets als een “oer-
Mark”. De geschiedenis laat zien 
dat de rivier en de omgeving ervan 
doorheen de eeuwen en millennia 
steeds van karakter veranderd zijn, 
en nog steeds veranderen. De om-
geving van de rivier wordt zelfs 
gedomineerd door de resultaten van 
het zwoegen van vooral vele gen-

Lezing: De geschiedenis van het landschap 
van het Markdal   

eraties boeren (en een enkele 
landgoedheer), naast de natuurlijke 

invloeden die stroom afwaarts de 
rivier zelfs een geheel nieuwe bed-
ding gegeven hebben. Het is 
waardevol om de “natuur” in en om 
de Mark te willen versterken, maar 
daarbij moet men wel eerbied heb-
ben voor “cultuur”: de sporen die 
de mens, lees: uw eigen 
voorouders, daar heeft achterge-
laten.  
 

Karel Leenders 

De lezing is in 

café Bellevuecafé Bellevue  
 Dorpsstraat 27 Chaam

  

Aanvang: 20.00 u. 
 

Toegang is gratis en 
iedereen is welkom. 

Brug over de Mark ter hoogte van Ulvenhout        Foto: Wim Dumont 
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Erfbeplantingproject  
gemeente Alphen-Chaam 

Boerderij aan de Staartenweg Chaam                      foto: Wim Dumont

S inds 1 januari 2012 kunt u 
naast de Nieuwsbrief Mark & 

Leij ook nieuws putten uit een E-
mail  nieuwsbrief van de natuur-
vereniging Mark & Leij. Deze ver-
schijnt eenmaal per week.         
Drijvende kracht achter deze 
nieuwsbrief is onze 'Webmees' 
Frans Vermeer.  
 
De nieuwsbrief is geen vervanging 
voor de oude vertrouwde 
nieuwsbrief, waarvan u nu alweer 
nummer 61 voor u hebt liggen, 
maar een aanvulling. De E-mail 
Nieuwsbrief vestigt de aandacht op 
activiteiten of nieuwsfeiten, die bij 
het ter perse gaan van de 'papieren' 
nieuwsbrief (nog) niet bekend 
waren. Ook de rubriek "Uitgelicht" 
wordt via deze digitale nieuwsbrief 
aangevuld.  
En zeker niet onbelangrijk, onze 
'Webmees' herinnert ons in deze 
nieuwsbrief ook regelmatig, maar 
vooral tijdig, aan activiteiten van 
Mark & Leij, zoals lezingen en/of 
excursies. 
Ook u kunt wellicht een item laten 
toevoegen. Neem hiervoor in 
voorkomend geval contact op met 
de Webmees: 

 webmees@markenleij.nl 
Ontvangt u de E-mail Nieuwsbrief 
nog niet, maar wilt u deze wel 
graag ontvangen, geef dan uw          
e-mailadres door aan de leden-
administratie: 

ledenadmin@markenleij.nl 
Wilt u de E-mail Nieuwsbrief liever 
niet ontvangen klik dan op de link 
onder aan de e-mail (Afmelden 
email nieuwsbrief) of stuur recht-
streeks een e-mail naar web-
mees@markenleij.nl. Via dit adres 
kunt u zich later desgewenst op-
nieuw aanmelden. 
 

Wim Dumont 

Digitale 
nieuwsbrief 

“Vrijstaande boerderijen en woningen zijn vaak omringd door bomen en 
struiken die luwte, schaduw en privacy geven. Zo’n erf is een lust voor het 
oog en geeft het landschap een eigen gezicht. Middels de aanleg, versterking 
en beheer van erfbeplantingen kan op een relatief simpele wijze een grote 
kwaliteitsimpuls aan het landschap gegeven worden. De agrarische bebou-
wing wordt nog beter geïntegreerd in het landschap en draagt zo bij aan de 
karakteristieke sfeer van het gebied. Tevens biedt erfbeplanting leefgebied, 
nestgelegenheid en voedsel voor planten en dieren.” 
 
Zo start de folder “erfbeplanting” van de gemeente Alphen-Chaam. Ook in 
2012 is het weer mogelijk de aanplant van groen op uw erf door de ge-
meente te laten subsidiëren. Er geldt een minimale hoeveelheid beplanting, 
uw woning moet buiten de bebouwde kom liggen en de eigen bijdrage be-
draagt € 150. Er is een beperkt budget beschikbaar, dus wees er snel bij. De 
flyer en het aanmeldingsformulier zijn te downloaden via www.alphen-
chaam.nl of telefonisch aan te vragen bij Dhr. M. Schuurmans van de ge-
meente Alphen-Chaam, bereikbaar op telefoonnummer 013-5086666. 
 

Joost van den Ouweland 

  

De Nieuwsbrieven in 2012De Nieuwsbrieven in 2012  

►   ►   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  

Nieuwsbrief Nr 64 

Verschijnt omstreeks 14 december.  

Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 23 november   
genoemde data onder voorbehoud 
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MOB-complex Hollandse Bossen 
Afgelopen najaar kon Natuurmonu-
menten een van de twee MOB-
complexen in Baarle-Nassau kopen. 
Goed om ook met teruglopende 
budgetten en een natuurbeleid dat 
onder druk staat af en toe nog 
belangrijke aankopen te kunnen 
doen. Jammer dat, in een landelijke 
verdeling van budget, er geen geld 
meer was voor de aankoop van het 
tweede complex.  
Beide complexen hebben de be-
stemming Natuur en zullen door 
DLG worden gesloopt. Natuur-
monumenten heeft in de afgelopen 
maanden veel tijd gestoken in het 
voorbereiden en begeleiden van 
deze sloop. Juist tijdens het werk is 
het mogelijk om met kleine aan-
passingen grote winst voor de 
natuur te realiseren. Het complex 
tegen de Hollandse Bossen aan is 
een belangrijke plek voor bijvoor-
beeld reptielen en vleermuizen. En-
kele gebouwen worden dan ook 
verder geschikt gemaakt voor vleer-
muizen. De heiderelicten en dras-
sige laagtes worden groter en met 
elkaar verbonden. Puin van afge-
broken gebouwen, achtergebleven 
betonplaten en stapels boomstam-
men vormen ideale plekken voor 
opwarming of juist een win-
terverblijf.  
Twee gebouwen worden geleidelijk 
geschikt gemaakt voor beheerwerk 
(opslag en werkruimte). Een uit-
valsbasis voor boswachters en    
vrijwilligers.  
Op de akker naast het complex is 
net voor de kerst een ooit ontgon-
nen drassige plek/ven hersteld: een 
grote waterpartij met  een  geleide-
lijke overgang naar bos en achter-
gelegen akkertjes en graslanden.  
 
Delen van de Hollandse Bossen zijn 
opengesteld (zie een vorige 
nieuwsbrief) en een bezoek is zeker 
de moeite waard. Volg de ontwik-

verwerking die past bij historisch 
gebruik. Zo blijven de kosten en 
inzet van het intensieve beheer 
(inzet per hectare natuur) van de 
smalle natuurstroken langs de 
beken nog enigszins te verantwoor-
den.  
 
Kruidenrijk 
Op oude en  soortenrijke akkers 
voert Natuurmonumenten een ex-
tensief beheer: dun inzaaien, geen 
bemesting, vasthouden aan een teelt 
en zonder kerende grondbewerkin-
gen. Zo kunnen bijbehorende ak-
kerplanten kiemen en blijven deze 
behouden. Op de intensief beheerde 
akkers zijn deze soorten al lang 
verdwenen.  
Op akkers die weinig soorten heb-
ben of geen potentie hebben voor 
een ontwikkeling richting een 
kruidenrijke akker wordt de keuze 
gemaakt voor een zogenaamde 
landschapsakker of een fauna-
akker. In deze akkers is natuurlijk 
ook plek voor akkerkruiden, maar 
meer de algemene soorten. Combi-

kelingen. Maak bijvoorbeeld een 
ommetje vanuit Ulicoten of Baarle-
Nassau. Zie voor meer informatie 
w w w. na tuurmonume nte n. nl/
natuurgebieden/hollandsebossen.  
 
Akkertjes Chaamse Beek 
Natuurmonumenten heeft in de af-
wisselende natuurpercelen in het 
Chaamse Bekenstelsel altijd aan-
dacht gehad voor kleine akkertjes. 
Als onderdeel van het extensieve 
gebruik van de wat hogere delen 
van de beekdalen. En een cultuur-
landovergang richting de heide. 
Ook op de heide waren in vroegere 
tijden akkertjes te vinden. Juist 
deze variatie zorgt voor ontzettend 
veel soorten. Ook dieren die op de 
schrale heide broeden komen foer-
ageren op de wat rijkere akkertjes 
of ruigtevelden langs houtsingels en 
kruidenrijke graslanden.  
Ook kan op een verantwoorde ma-
nier plagsel en maaisel op de ak-
kertjes worden verwerkt als natuur-
lijke bodemverbeteraar en kort-
werkende ´bemesting .́ Een lokale 

Natuurmonumenten informeert 

Medewerkers van Ikea geven naast een cheque ook de eerste aanzet voor het knotten 
van oude wilgen. 
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����: www.natuurmonumenten.nl / @: Westbrabant@natuurmonumentn.nl / �: 0165-523580 

wezigheid van veel vogelsoorten in 
een prozavorm beschreven. Alsof je 
er zelf bij bent. Citaat: 

13 -2 -2012 :  De  aan t rek -
kingskracht van de niet geoogste 
graanveldjes in het Rettegebied 
op overwinterende vogels is on-
voorstelbaar. De vogels leken 
juist deze dag te hebben uitge-
kozen om hun aanwezigheid 
nadrukkelijk te demonstreren. 
Het eerste wat we zagen was de 
sierlijke vlucht van een   wijfje 
blauwe kiek. Van alle kanten 
kwam de roep van vele geelgor-
zen. In een menggroep met tien-
tallen groenlingen zagen we ze 
de graanveldjes in- en uitvliegen 
naar de bomen langs het zand-
pad. Hun contact-roepje werd 
overstemd door het opgewekte 
tsuWITT van tientallen ringmus-
sen. Veel rietgorzen deden zich 
tegoed aan de overvloed aan 
zaden. De puttertjes zochten 
vooral de ruigteranden op. Ook 
torenvalkjes hebben deze goed 
gevulde dis gevonden evenals een 
vijftal (noordelijke) buizerds. Op 
de weilanden richting Landgoed 
Hondsdonk foerageerden koper-

naties zijn mogelijk.  
Voor de akkertjes in het gebied van 
de Chaamse Beken is gekozen voor 
landschapsakker en fauna-akker. In 
een schema van 3 tot 6 jaar worden 
de akkertjes om de beurt ingezaaid, 
geoogst, braken, groenbemester 
enzovoort. Bij een marginale oogst 
van (biologisch) graan blijven altijd 
zogenaamde faunastroken over-
staan. Hierbij wordt zo veel 
mogelijk samengewerkt met plaat-
selijke agrariërs en loonwerkers. 

Vogels 
Verheugend is dan ook het beheer 
van de afgelopen jaren resultaten 
oplevert. Via de mail ontvingen wij 
positieve berichten van bekende 
vogelaars van Mark en Leij. Tij-
dens een wandeling langs niet 
geoogste akkertjes wordt de aan-

wieken en kramsvogels. Vanaf de 
oevers van de nog altijd 
stromende Chaamse beek vloog 
een bokje. Uit Landgoed Honds-
donk klonk de naargeestige zit-
roep van een zwarte specht. Van 
het meest noordelijke graanveld 
steeg een groep van 150 holen-
duiven op. Verder nog groene 
specht, grote bonte specht, 75 
zwarte kraaien, sijzen. De mooi-
ste waarneming was de biddende 
klapekster boven de graanveld-
jes. Tot drie maal toe zagen we 
hem bidden. Even later zat hij, 
luid roepend, in een boomtop 
langs het zandpad. De Chaam-
groep was ontroerd. De zakdoek 
ging van hand tot hand. 

 
Wellicht herkent u aan de stijl de 
schrijver. Met het beheerstelsel van 
de akkertjes, de ruigtestroken, de 
houtwallen, poelen, vennen en steil-
randen hopen wij allemaal dat de 
soortenrijkdom nog verder zal gaan 
toenemen. De inzet van boswach-
ters, ondernemers en vrijwilligers 
(ook van Mark en Leij) voor het 
beheer en de inventarisaties blijft 
hierbij hard nodig.  
 
Mark en Leij stroopt de mouwen 
op 
De trouwe werkgroep van Mark en 
Leij zet zich al jaren in voor de 
natuur in haar ´werkgebied .́ Een 
enthousiaste, hard werkende en 
deskundige groep. Ook deze winter 
is er onder andere op enkele per-
celen van Natuurmonumenten weer 
veel werk verzet. Juist door deze 
inzet kunnen intensieve klussen 
worden uitgevoerd. Vaak leveren 
juist deze klussen veel resultaat op, 
in beeld en soorten. Zo zijn er 
wilgen geknot in Het Broek en een 
elzensingel aan de Staartenweg kan 
er weer jaren tegen. Resultaten 
waar je zelf, maar ook vele anderen, 
tijdens een wandeling weer jaren 
van kan genieten.  
Natuurmonumenten hoopt dat de 
werkgroep zich in het komende na-
jaar weer kan inzetten. De bos-

... De vogels leken juist deze 
dag te hebben uitgekozen om 

hun aanwezigheid nadrukkelijk 
te demonstreren.... 

Strook langs de Heistraat met steilrand, takkenril, grasland en daarachter een ak-
kertje met houtwallen en bos. Veel variatie. Nu de motorcrossers nog weren...... 
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S inds 2004 onderzoekt water-
schap Brabantse Delta de vis-

stand in de Boven Mark. Uit ana-
lyse van de verzamelde gegevens 
blijkt dat het aantal vissoorten in 
de beek toeneemt. Vissen 
profiteren dus van de inspannin-
gen van het waterschap. Er zijn 
echter nog meer maatregelen no-
dig, want het aantal doelsoorten is 
(nog) te laag. 

Onderzoek in de Boven Mark 
In 2004, 2007 en 2010 onderzoch-
ten adviesbureaus voor waterschap 
Brabantse Delta de visstand in de 
Boven Mark. Doel was het vastleg-
gen van de toestand voor de Eu-

ropese KaderRichtlijn Water 
(KRW). Hiervoor werden bemon-
steringen uitgevoerd met netten en 
elektrovisapparatuur. Daarnaast liet 
het waterschap in 2005 vispassage 
Bieberg onderzoeken, waarbij met 
een fuik de vissen zijn gevangen die 
stroomopwaarts door de vispassage 
zwommen. Met de onderzoeken 
verzamelde het waterschap veel 
informatie over de ontwikkeling 
van de visstand in de Boven Mark. 
 
Meeste soorten in fuik 
Tabel 1 geeft een overzicht van vis-
soorten die bij de onderzoeken zijn 
gevangen. De meeste soorten zijn 
gevangen met de fuik bij de moni-

Aantal vissoorten in  
Boven Mark stijgt 

wachters, en ondergetekende, be-
loven dan in ieder geval mee te 
helpen. Dat is dit jaar niet altijd 
gelukt. De mooie resultaten zijn 
dan ook helemaal voor rekening 
van Mark en Leij! 
 
Ikea steunt natuur 
In december 2011 had Ikea lande-
lijk een actie met de verkoop van 
kerstbomen. Van iedere verkochte 
kerstboom ontving Natuurmonu-
menten € 1. In de vestiging Breda 
zijn duizenden kerstbomen ver-
kocht en begin januari ontving 
Natuurmonumenten dan ook een 
cheque van € 5.000. Dit bedrag 
wordt ingezet bij het beheer van de 
vele kleine landschapselementen 
rondom Chaam. Je merkt dat kleine 
en grote bedragen een enorme im-
puls geven aan dit beheer. Op aller-
lei manieren en met steun van spon-
soren en vrijwilligers lukt het steeds 
om alles bij te houden. Jonge ele-
menten kunnen zich ontwikkelen en 
oude elementen blijven behouden 
met tijdig en deskundig onderhoud.  
Steun in de vorm van een bijdrage, 
financieel of in natura, of daad-
werkelijk de handen uit de mouwen 
steken, blijven welkom. Samen 
werken aan mooie en beleefbare 
natuur in de directe woon- en wer-
komgeving! 
 

Frans van Zijderveld 

Terug ´ontgonnen´ ven in Hollandse 
Bossen. Naast het Wolvenven nu ook 
een Vossenven. 

Afbeelding 1. Aantal soorten per stuwpand bij visstandbemonsteringen in 
2004 en 2010 in Boven Mark tussen Breda (A) en de grens ten zuiden van 
Galder (D).  
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per, kolblei en snoekbaars. Deze 
soorten stellen weinig eisen aan hun 
omgeving en kunnen zowel in stil-
staand als stromend water voorko-
men. Verder zijn de uitheemse 
soorten roofblei en zonnebaars 
nieuw. Zonnebaars is een Noord-
Amerikaanse soort die door uitzet-
tingen al sinds eind 19e eeuw in 
Europa voorkomt. Roofblei ver-
spreidt zich via de Rijn over Neder-
land en kan door de vispassages 

beken in het beheergebied van Bra-
bantse Delta optrekken. Positief 
nieuws ten slotte is het sinds 2007 
aantreffen van het stroomminnende 
bermpje. Deze typische beeksoort 
heeft een voorkeur voor helder, 
stromend water. 
 

Marco Beers 

toring van vispassage Bieberg. De 
trefkans met de fuikmonitoring was 
aanzienlijk hoger dan bij de KRW-
onderzoeken, doordat de monitor-
ing veel langer duurde (ruim elf 
aaneengesloten weken tegen enkele 
dagen per KRW-onderzoek).  
 
Vier soorten zijn niet met de fuik-
monitoring waargenomen, maar 
wel bij KRW-onderzoeken. In som-
mige gevallen betreft het kleinere 
soorten, zoals vetje en tiendoornige 
stekelbaars, die mogelijk door de 
mazen van de fuik wisten te ont-
snappen. Ook kan het zijn dat de 
betreffende soorten tijdens het on-
derzoek (nog) niet in de buurt van 
vispassage Bieberg voorkwamen. 
Kroeskarper en kopvoorn zijn 
uitsluitend bij de fuikmonitoring 
aangetroffen. De vangst bestond 
respectievelijk uit slechts één en 
twee exemplaren. Het is aanne-
melijk dat deze soorten in lage 
dichtheden in de Boven Mark 
voorkomen en daardoor bij KRW-
onderzoeken ‘gemist’ worden. Dit 
geldt zeker voor kopvoorn die wel 
bij KRW-onderzoeken in de 
Chaamse beken en het Merkske is 
aangetroffen. Blijkbaar zijn de om-
standigheden voor deze soort in de 
Boven Mark (nog) niet geschikt om 
in grote dichtheden voor te komen. 
 
Aantal soorten neemt toe 
Wanneer alleen gekeken wordt naar 
de KRW-onderzoeken valt op dat 
het aantal gevangen soorten 
toeneemt van 14 in 2004 tot 19 in 
2010. Uit afbeelding 1 blijkt dat 
tussen 2004 en 2010 ook in alle 
afzonderlijke stuwpanden (deel van 
de beek tussen stuwen) de soorten-
rijkdom aanzienlijk is toegenomen. 
Oorzaken voor de toename zijn ver-
moedelijk onder andere herstel van 
meanders en de realisatie van vis-
passages in zijbeekjes en bij Bie-
berg. 
 
De ‘nieuwe’ soorten in de Boven 
Mark zijn vooral algemene soorten, 
zoals driedoornige stekelbaars, kar-
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Indeling Vissoort 2004 2005 2007 2010 

Algemeen Aal/Paling x x x X 

 Alver  x x  

 Baars x x x x 

 Blankvoorn x x x x 

 Brasem x x x x 

 Driedoornige stekelbaars  x x x 

 Giebel  x  x 

 Karper  x  x 

 Kleine modderkruiper   x  

 Kolblei x x  x 

 Pos x x x x 

 Snoek x x x x 

 Snoekbaars x x  x 

Plantenminnend Kroeskarper  x   

 Rietvoorn/Ruisvoorn x x x x 

 Tiendoornige stekelbaars x    

 Vetje x   x 

 Zeelt x x x x 

Stroomminnend Bermpje   x x 

 Kopvoorn  x   

 Reviergrondel x x x x 

 Winde x x x x 

Uitheems Roofblei  x x x 

 Zonnebaars  x x x 

Aantal soorten  14 20 16 19 

Tabel 1. Aangetroffen vissoorten bij verschillende onderzoeken in de 
Boven Mark;  
KRW = visstandonderzoek voor de Europese KaderRichtlijn Water;  
Fuik = monitoring vispassage Bieberg. 





Eekhoorn op bezoek 
Foto: Marianne van Riel 
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merk je alleen als medebewoner als 
hij jongen heeft. Die spelen veel. 
 

 
Dieren in de tuin 
De eekhoorn heeft een uitstekende 
neus en knaagt dennenappels volle-
dig kaal. Dick liet ons het verschil 
in vraat van een specht, een muis en 
een eekhoorn zien. Konijnen zijn 
oorspronkelijk exoten en versprei-
den zich via zandbanen. De mol en 
de egel zijn beiden even nuttig, ter-
wijl we de ene bestrijden en de an-
dere melk geven. Met een mol in je 
moestuin heb je veel minder last 
van gewasschade door insecten. 
Een egel barst daarentegen van de 
vlooien. De vleermuis komt oor-
spronkelijk uit de tropen en werpt 
zijn jongen daarom onder een lek-
ker heet dak. ’s Winters heeft hij 
liever een koele kelder. 
 
Andere kijk 
De cursus is erg leerzaam. Na één 
avond kijk ik al anders naar mijn 
omgeving. Ineens zie ik overal door 
muizen aangevreten dennenappels 
liggen. Die lagen er eerder ook al, 
maar nu weet ik wie eraan gezeten 
heeft. Dankzij het pleidooi van 
Dick zijn de mollen op mijn 
kaveltje vanaf nu veilig. Nu maar 
hopen dat ze als dank het tegel-
straatje vlak laten liggen! 

 
 

Sandra Reijnders 

kind is afhankelijk van de moeder 
omdat het gezoogd wordt en een 
zoodier heeft haren. Categorieën: je 
hebt hoefdieren (nestvlieders) en 
roof- en knaagdieren (nestblijvers). 
De buideldieren vormen hierin weer 
een aparte categorie. De zeezoog-
dieren en Zuid-Limburgse muizen 
leren we niet, want die vind je niet 
in Chaam. 
 
In en rond het huis 
De huismuis heeft een goede neus, 
kan springen, klimmen en veel kna-
gen. Elders in deze nieuwsbrief 
vind je van Dick een artikel over de 
huismuis.  
 
Heb je ratten in huis, dan is het on-
der de vloer een bruine (vochtig) en 
in de dakisolatie een zwarte (droog 
en warm). Bij ziektes een stal volle-
dig ruimen is niet verstandig, want 
de zwarte rat krijgt het dan koud en 
zoekt een nieuw warm onderkomen 
en kan de ziekte zo verspreiden. 
Tenzij je hem natuurlijk leert om 
door de desinfectiebak bij de voor-
deur te lopen... De huisspitsmuis 
knaagt niet zo veel als de huismuis, 
maar hij stinkt wel veel erger 
(muskusgeur). De steenmarter be-

O p 29 
febru-

ari vond de eer-
ste cursusavond van 

de zoogdiercursus plaats. Er waren 
16 deelnemers en een gemiddelde 
leraar mag jaloers zijn op zulke 
geïnterresseerde leerlingen. Pieter 
van Eijl heette ons welkom en 
Dick Klees vertelde ons op inspir-
erende wijze vele wetenswaar-
digheden. Deze keer ging het over 
zoogdieren in en rond het huis.  
 
Gadgets  
Als startpakket kregen we allemaal 
een linnen Mark&Leij tasje met 
daarin een map waar het lesmate-
riaal in kan, een schriftje, een pen, 
een potlood, een klein notitie-
boekje, een Mark&Leij sticker en 
het boekje Zoogdieren van Europa. 
Helemaal leuk al die gadgets. 
 
In de omgeving 
Eerst zette Dick even wat grote lij-
nen uit. We krijgen les over de die-
ren die we in de omgeving tegen 
kunnen komen (of de resten ervan). 
Kenmerken van een zoogdier: bij 
een zoogdier is er tijdens de dracht 
contact tussen moeder en kind,  het 

Zoogdiercursus van start 

... De mol bestrijden we en de 
egel geven we melk, terwijl ze 

allebei even nuttig zijn ... 
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O p 16 december hield Jan Ver-
meulen een diashow met 

plaatjes uit de oude doos. Ingewij-
den weten dat de kans op tragiko-
misch cynisme tijdens Jan zijn le-
zingen vrij groot is. Deze avond 
vormde daarop geen uitzondering. 
Het publiek deed naar hartelust 
mee. Het was een gezellig rom-
meltje met prachtige plaatjes. 
 
Endemen  
De eerste diasledes bevatten plaat-
jes, gemaakt in 1997 tijdens een 
reis met hoofddoel Madagascar.  
Madagascar is het vierde grootste 
eiland van de wereld. Het wordt 
ook wel het rode eiland genoemd, 
vanwege de roodgekleurde aarde. 
Het eiland herbergt meer dan hon-
derd unieke vogels: zogenaamde 
endemen. Endemen zijn soorten die 
alleen in een beperkt gebied 
voorkomen, zoals een eiland, een 
eilandengroep, een berg of een 
meer. 

Halfapen 
Op Madagascar  leven ook veel 
halfapen: maki’s en lemuren. Een 
enkeling in het publiek zag het ver-
schil tussen Jan en de lemur niet. 
Anderen vonden dat hij niks ver-
anderd was. Het licht in de zaal was 
gedimd. Daar zal het wel aan ge-
legen hebben. 
 
Bulbuls 
In het Ampijoroa reservaat zagen 
we vanga’s, een van de vijf vogel-

families van Madagascar (van-
gidae). Ook zagen we een sifaka 
halfaap, een bruine lemur en een 
algemeen voorkomende breedbek-
scharrelaar. De forest foly is een 
endeem van de Bulbulfamilie. Ook 
de plaatselijke negroïde dames op 
de markt hadden mooie ‘bulbuls’. 
 
Berenty reservaat 
Jan toonde ons nog vele prachtige 
plaatjes van het wisselende droge 
landschap en de vele endemische 
soorten die erin leefden. Ook na de 
pauze zagen we mooie plaatjes. Nu 
van het Berenty reservaat in het 
zuidoosten van Madagascar. We 
zagen ringstaartmaki’s, Verreaux 
sifaka’s, Madagascar dwergooruil, 
Madagascar spreeuw en vele vele 
anderen. 
 
Mauritius 
Verder had Jan enkele diasleden 
met vooral veel vogels van Reun-
ion, Mauritius. Een verhaal van een 
wiebelig onzeewaardig bootje naar 
Serpent Island gaf een spannende 
wending aan de avond. Al die ont-
beringen voor maar één vogel. Jan 

heeft de sternachtige witstaart-
keerkringvogel gevonden en ge-
fotografeerd. Het bootje heeft hij 
overleefd, anders had hij nu geen 
lezing gegeven. 
 
Vluggertje Kenia 
De dia’s van Kenia (1983, 1986 en 
1989) draaide Jan er als toegift nog 
vlug even door. Ik zag heren in 
strakke korte broekjes en met 
donkerblonde haren. De meeste 
heren waren in het publiek aan-
wezig. Ook nu weer vond men dat 
ze niets veranderd waren. Toch had 
ik de indruk dat men ietsiepietsje 
grijzer en ietsiepietsje gezetter was 
geworden. Maar ja, misschien zag 
ik het niet zo goed door de gedimde 
zaallichten of omdat de dia’s zo 
snel doorklikten…  

Sandra Reijnders 

Terugblik lezing: “Niks veranderd” 

Lemur                                                                                                      Foto: Chris Gin 

... Ook de plaatselijke negroïde 
dames op de markt hadden 

mooie ‘bulbuls’ ... 

... Een enkeling in het publiek 
zag het verschil tussen Jan en 

de lemur niet ... 
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vele plaatsen gezien en het lijkt er-
op dat de aantallen overwin-teraars 
elk jaar toenemen. Klap-eksters 
werden gezien op de Regte Heide, 
de Castelreesche Heide, de Strij-
beeksche Heide, het nabij gelegen 
Belgische Elsakker, Rakens, de 
Chaamse Bossen, de Ginderdoor, 
het Markdal in Galder en het Merk-
ske. 
De graanakkertjes langs de Hei-
straat blijken een groot succes te 
zijn. Vele riet- en geelgorzen wer-
den hier waargenomen en de toena-
me van de muizen hier zorgde er-
voor dat de klapekster steeds op 
deze plek aanwezig was. Vooral de 
waarnemingen van de geelgorzen is 
opvallend, omdat in de laatste twee 
decennia nauwelijks geelgorzen 
gezien werden in Chaam. 
 
Witkopstaartmees 
Witkopstaartmezen werden gezien 
op de Castelreesche Heide en de 
Strijbeekse Heide. Vooral de laatste 

de, de Castelreesche Heide, de 
Maaijkant, de Regte Heide, het 
Broek en ’t Merkske. 
Slechtvalken werden gezien op de 
Nieuw Strumpt, Strijbeekse Heide 
en de Maaijkant. Deze winter ver-
bleef slechts één slechtvalk op de 
Bleeke Heide, in tegenstelling tot 
voorgaande jaren, toen er altijd mi-
nimaal twee exemplaren aanwezig 
waren. Op de Bleeke Heide over-
winterende een grote groep wulpen 
en maximaal werden 400 ex. geteld.  
Deze winter zwierf er ook een on-
volwassen zeearend rond in de 
streek (ook in België). De arend die 
op de Maaijkant en de Bleeke Hei-
de gezien werd, is zeer waarschijn-
lijk toch dit exemplaar geweest. 
De eerste grutto’s werden gezien op 
22 februari op de Bleeke Heide. 
Begin februari werden waarne-
mingen gemeld van een middelste 
bonte specht nabij het landhuis op 
de Hondsdonk.  
Klapeksters werden werkelijk op 

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

wederom groot. De rubriek “Uit de 
mailbox” bevat dan ook maar een 
deel van het werkelijk aantal be-
richten dat werd verstuurd. Uit 
deze reeks van waarnemingen is 
een overzicht samengesteld, waar-
bij uiteraard de website waarne-
ming.nl weer is geraad-pleegd voor 
onze streek. 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 andere leden mee kun-
nen genieten. 
De winter viel in februari van dit 

jaar en bracht gedurende twee we-
ken heel strenge vorst. Ik vermoed 
dat de weinige ijsvogels deze twee 
weken wel overleefd zullen hebben. 
Afgelopen december zijn nog twee 
meldingen binnen gekomen, res-
pectievelijk bij het Bootjesven en 
bij het Ghil. 
Het totale aantal ganzen steeg in de 
loop van februari tot ca. 3.500 
stuks. Maximaal werden ca. 1800 
toendrarietganzen gezien en ca. 
1650 kolganzen. Opvallend was 
verder dat de ganzen meer ver-
spreid gezien werden. Grootste aan-
tallen werden gezien op de Bleeke 
Heide en de Maaijkant in Ulicoten.  
Opvallend was het relatief “grote” 
aantal waarnemingen van de blau-
we kiekendief. Deze roofvogel 
werd gezien op de Gilze Heide, de 
Rielsche Heide, de Strijbeekse Hei-

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

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN   

Waarnemingen in de streekWaarnemingen in de streek  

Bunzing                                                                     Foto: J.C. Schouw / www.biopix.nl 
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twee jaren wordt deze ondersoort 
van de staartmees regelmatig ge-
zien in onze streek. De witkop-
staartmees ( Aegithalos caudatus 
caudatus ) is de noordelijke onder-
soort van de ons bekende staart-
mees. Vrijwel jaarlijks worden er in 
Nederland in de herfst en winter 
kleine aantallen witkopstaartmezen 
gemeld, vooral in het noorden. Tot 
voor kort was het regelmatige voor-
komen van deze nominaatvorm van 
de staartmees in Nederland slecht 
gedocumenteerd. Er worden echter 
steeds meer overtuigende foto's 
gemaakt die aantonen dat de onder-
soort vaker in Nederland voorkomt. 
 
Dwerggans 
Op 24 januari werd een dwerggans 
ontdekt op de Bleeke Heide, althans 
dat dacht men. Later bleek het een 
hybride dwerggans x keizergans te 
zijn! De dwerggans is een dwaal-
gast in onze streek en de enige 
waarneming in mijn archief dateert 
van 14 januari 1982 in het Markdal 
bij Galder. 
De dwerggans is een vrij zeldzame 
gans die wereldwijd sterk in aantal 
afneemt en daarom als kwetsbaar 

op de rode lijst van de IUCN staat. 
Hij lijkt sterk op de kolgans, maar 
is iets dikker en de kop is ook iets 
ronder. Een volwassen vogel heeft 
een opvallende gele oogring en een 
roze snavel.  
In 1979 startte in Zweden een intro-
ductieprogramma. Uit een fokgroep 
werden eieren gehaald, deze wer-
den kunstmatig bebroed en in de 
laatste fase van het broeden overge-
dragen aan halfwilde brandganzen. 
De jonge dwerg-ganzen werden als 
eigen kuikens geadopteerd door de 
brandganzen. Deze brandganzen en 

hun pleegkuikens werden losgela-
ten in Zweeds Lapland, in de bio-
toop van de dwerggans. De brand-
ganzen vertoonden hun normale 
trekgedrag en vlogen in het najaar 
(met hun pleegkinderen) naar het 
zuiden, vaak naar Nederland. Op 
deze manier zijn tussen 1981 en 
1989 172 dwergganzen geherintro-
duceerd. De dwerggans was vóór 
1980 in Nederland een uiterst zeld-
zame wintergast, die hoogstens één 
keer per jaar werd gezien. Dankzij 
h e t  Z w e e d s e  h e r i n t r o -
ductieprogramma steeg het aantal 
waarnemingen vooral in de maan-
den december, januari en februari. 

Sindsdien neemt het aantal winter-
waarnemingen geleidelijk toe met 
meer dan 5% per jaar, tot jaarlijks 
enkele tientallen waarne-mingen. 
 
Kleine Barmsijs 
Op 4 januari werden twee kleine 
barmsijzen waargenomen op de 
Strijbeekse Heide. Deze barmsijs is 
een zeer zeldzame soort die slechts 
eenmaal eerder gezien werd in 2009 
op de Regte Heide. 
In Europa broeden twee verschil-
lende soorten barmsijzen, de kleine 
en de grote barmsijs. Vroeger wer-
den beide soorten tot dezelfde soort 
gerekend, de barmsijs. De grote 
barmsijs is lichter van kleur en oogt 

BIJZONDEREBIJZONDERE   
WAARNEMINGENWAARNEMINGEN   

Dwergganzen                           Foto: Ronald Krieger / www.worldnature-photos.com/ 

Kleine barmsijs                                            Foto: Paul Cools / Paul@nature-image.nl 
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grijzer dan de kleine barmsijs en 
heeft enkele witte strepen over de 
vleugels. De kleine barmsijs is 
vooral bruin en broedt sinds 1961 
in Nederland, terwijl de grote barm-
sijs verder naar het noorden broedt 
en alleen in de winter in Nederland 
aanwezig is. 
 
Bunzing 
Op 8 februari werd een dood gere-
den bunzing gevonden op de Hoog-
stratensebaan. Bunzings worden 
slecht zeer zelden waargenomen in 
onze streek, wat niet betekent dat ze 
er nauwelijks voorkomen. De bun-
zing behoort tot de familie der mar-
terachtigen. De bunzing is een 
nachtdier, dat overdag in zijn hol 
verblijft. Hij graaft vaak zijn eigen 
hol, maar hij kan ook een verlaten 
konijnenhol innemen of gebruikma-
ken van een natuurlijke holte tussen 
de stenen. Vroeger leefden ze soms 
ook in boerenschuren, waar ze geto-
lereerd worden omdat ze niet jagen 
in de naaste omgeving van hun nest 
en andere roofdieren op een afstand 
houden. De bunzing leeft solitair. 
De bunzing is een felle rover die 
naast muizen, ratten en kikkers ook 
een (veel grotere) kip of konijn niet 
uit de weg gaat. Knaagdieren en 
kikkers vormen zijn belangrijkste 
voedsel, maar ook vogels, vissen, 

regenwormen, insecten, hagedissen 
en ook aas worden gegeten. Hij 
hanteert verschillende tactieken 
voor het doden van de prooi: een 
kikker wordt in de nek gebeten, een 
muis in de kop, een konijn in de 
neus en bij een fazant wordt de nek 
eraf gebeten. De bunzing legt voed-
selvoorraden aan. Soms kunnen 
enkele tientallen dode en/of verlam-
de kikkers en padden worden aan-
getroffen vlakbij het hol van een 
bunzing. 
Ad Jansen op 11 december: 
Ja het is weer wintertijd en dan 
weer kans op kiekendieven. Afgelo-
pen vrijdag rond het middaguur 
vloog een vrouwtje blauwe kiek 
achter mijn schuur langs. Zeker 5 
min. het jagen van deze kiek mogen 
observeren. 
Ad Jansen op 21 december: 

Achter mijn huis foerageren 10 wil-
de zwanen, een enkel jong en een 
zwaan met een gele ring om zijn 
hals (040E of D40E). Zij zaten tesa-
men met een groep rietganzen.  
 
Ad Jansen op 21 december: 
Ik heb de groep vogels nog eens 

goed bekeken en de groep van 10 
bestaat uit 4 wilde zwanen (waarbij 
1 jong) en 6 kleine zwanen, waar-
van een de gele kleurring heeft. 
 
Huub Don op 22 december: 
De kleine zwaan 040E zat eind ok-
tober nog in Letland. 
 
Twan Mols op 23 december: 
Donderdagmiddag reed ik over de 
Goorweg tussen Riel en Gilze. Daar 
zag ik een groep van een paar hon-
derd groenlingen met enkele geel-
gorzen er tussen, verder veel kraai-
en, die zaten vorige jaren meer rich-
ting Riel op de graslanden. 
 
Ad Jansen op 8 januari: 
Hallo Jan, deze ochtend vloog er 
een solitaire raaf boven de Nieuwe 
Strumpt en het verlaten munitie-
kamp hier in Ulicoten.  
In de achtertuin op de akkers een 
500tal riet- en kolganzen en sper-
wer. 
 
Frank Degenaar op 9 januari: 
Gisteravond riep een steenuiltje in 
de Kerkdreef. 
 
Jan Vermeulen op 12 januari: 
Vanmorgen zingende zanglijster in 
tuin, de lente is er. 
 
Stijn Leestmans op 12 januari: 
Das dan zelf ne late Jan. Ik had de 
eerste zangpost van zanglijster op 
23 december in mijn tuin. Onder-
tussen zit ik al met 2 zangposten en 
verder ook al zingende roodborst, 
heggenmus, merel, koolmees en 
baltsen-de turkse tortels. Het is pre-
cies begin maart. 
 
Erik Rijnen op 12 januari: 
April zelfs wat de flora betreft: af-
gelopen week zag ik dagkoekoeks-
bloem en robertskruid in bloei staan 
en graanakkers bomvol bloeiende 
kamille.  
 
Tom Snoeckx op 12 januari: 
Vanmiddag op het werk in Turn-
hout een ooievaar richting noord. 

UIT DE MAILBOX 

witkopstaartmees                   Rudy Petitjeans / www.naturegallery.be/  
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Huub Don op 16 januari: 
Vanochtend even de graanakkertjes 
bij Strijbeek geteld (was er al eerder 
geweest, maar zonder scope). Akker 
Hondsdonk: 65 ringmussen (komen 
vermoedelijk van boerderijen bij 
Ginderdoor af), 40 rietgorzen, 5 
vinken, torenvalk. Akker Heistraat: 
14 groenlingen, 10 rietgorzen, 2 
vinken, 4 holenduiven, een klapek-
ster (had biddend à la Torenvalk, 
binnen een kwartier 2 woelmuizen 
te pakken; vloog met eerste muis 
richting heistraat, maar kwam on-
middellijk terug om opnieuw te 
jagen, tweede muis werd 10 minu-
ten later gevangen, gespietst 
op takkenhoop, half opgegeten, 
waarna restant even-eens werd 
weggebracht).  
Een Slechtvalk vloog nog over rich-
ting hei. 
 
Huub Don op 22 januari: 
Vanmiddag in 't Broek: 8 geelgor-
zen, blauwe kiek, 2 grote zilverrei-
gers en 26 kramsvogels. Voor de 
geelgorzen rijd ik meestal naar 't 
Merkske. Erik Rijnen telde deze 
week een groep van 85 ex. in de 
Hollandse Bosschen. 
 
Harry van Vugt op 24 januari: 
Vandaag zwom er een dwerggans 
op de achterste plas van de Bleeke 
Hei. 
 
Huub Don op 27 januari: 
Vanochtend langs de weg naar 
Chaam een klapekster op Rakens. 
Ongeveer op dezelfde tijd werd er 
een vogel gemeld op het graan-
akkertje bij Strijbeek (Joey Braat). 
Vanmiddag rond enen had ik een 
klapekster op de bekende plek 
langs de Heistraat (Langven) en bij 
terugrijden (even na tweeën) ook 
weer een vogel op Rakens. Ver-
der bij Strijbeek een groepje van 
minimaal 6 geelgorzen (hier nieuw 
deze winter), 18 groenlingen, 75 
holenduiven en 4 rietgorzen. Een 
(onzekere) waarneming van grauwe 
gors (Joey Braat) kon ik niet beves-

tigen. 
 
Huub Don op 30 januari: 
De 'dwerggans spec.' op de Bleeke 
Hei blijkt een hybride dwerggans x 
keizergans, voor plaatjes zie waar-
neming.nl. 
 
Huub Don op 2 februari: 
Op Hondsdonk (bij het landhuis) 
liet een man middelste bonte specht 
zich vanochtend mooi zien. 
Op Rakens nog steeds klapekster. 
 
Frank Degenaar op 7 februari: 
Ha Jan,  de ornithologische crème-
de-la-crème van Nederland (Johan, 
Will, Wim, Hans, Joost en Frank) 
zag en hoorde gisteren een middel-
ste bonte specht bij huize Honds-
donk. 
 
Twan Mols op 8 februari: 
Zondagmiddag even naar de Goor-
weg in Riel geweest, circa 250 
groenlingen, circa 80 geelgorzen, 
(kunnen er ook meer geweest zijn, 
maar ze waren nogal vliegerig), 
verder kneutjes, rietgorzen, vinken, 
een flinke groep holenduiven, 1 
winterkoning, enkele heggen-
mussen, 2 roodborsten, 1 torenvalk, 
1 sperwer, 1 buizerd, spreeuwen en 
zwarte kraaien en dat op een paar 

honderd meter. Lang leve de akker-
randen!  Vorig jaar was het ook al 
goed toeven hier voor de vogeltjes, 
alleen de blauwe kiekendief laat 
zich deze winter nog niet zien. De 
ijsvogel zag ik zaterdagochtend in 
de Biesbosch na die koude nacht 
met -18C. In eerste instantie dacht 
ik dat hij dood-gevroren was, maar 
even later vloog hij gelukkig toch 
weg. 
 
Erik Rijnen op 8 februari: 
Letterlijk in het midden van alle 
natuurontwikkelingen Merkske 
blijft de Hoogstratensebaan een 
lelijk ding. Jammer genoeg went 
een mens snel aan de meer modale 
verkeersslachtoffers onder de plaat-
selijke fauna. Maar zo en nu dan 
stuit je op een zeldzamer soort en 
dan schrik je weer even op. Zoals 
bij deze bunzing. De schaduwzijde 
van onze haastige samenleving zul-
len we het maar noemen. 
 
Jan Vermeulen op 10 februari: 
Als de crème de la crème van de 
Chaamse vogelaars een middelste 
bonte specht ziet,  
kan ik ( tweede garnituur) natuur-
lijk niet achterblijven. Gezien: mid-
delste bonte specht bij landhuis, op 
15 m zat een ma. sperwer in een 

Klapekster                                                                    Foto: S.D. Lunt / www.biopix.nl 
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boom. grote bonte specht, kleine 
bonte specht, enkele boomklevers, 
havik, buizerd, vele koolmezen, 
vinken, 2 goudvinken en enkele 
goudhaantjes. 
Bij mij zat een koperwiek in de 
tuin, dat is lang geleden. 
 
Ad Jansen op 12 & 13 februari: 
Rond het middaguur vliegen voor 
mijn huis enkele honderden rietgan-
zen op. Natuurlijk de verrekijker 
erbij. Dan zie ik een arend vliegen, 
die rechts van het huis ri. de Maai-
kant gaat. Naar buiten gestormd en 
dan zie ik een arend in een boom 
zitten met een 20tal kraaien en ek-
sters eromheen. Weer naar binnen 
voor de telescoop te halen. Een kor-
te tijd bekijk ik de arend: gele sna-
vel, m.i. niet voorbijgaand aan de 
ogen (steppe..), een beetje verfom-
faaide borstveren, lichtbruin en na-
dat ik in allerijl Johan heb ingelicht, 
vliegt de vogel op richting Maai-
kant/Bleeke Hei. Lichtere voorvleu-
gel, donkere achtervleugel (juv?
subad?). Ik ben nog aan het rondrij-
den geweest, maar de vogel niet 
meer verder waargenomen, helaas. 
Dus ik kan alleen zeggen dat het 
een arend was, maar niet met zeker-
heid te zeggen: steppe-of bastaarda-
rend. Misschien dat anderen erop 
kunnen letten? De vogel kwam van 
de richting Castelree en vloog rich-
ting Chaam. Misschien dat de vogel 
nogmaals elders opduikt. Of zou 
het toch een juveniele zeearend 
kunnen zijn? 
 
Twan Mols op 21 februari: 
Het gebied dat ik altijd omschreef 
als Goorweg te Riel, blijkt een veel 
mooiere naam te hebben, (vind ik) 
namelijk de "Rielsche Heide". 
Daarnet in het licht van de onder-
gaande zon zag ik er zowaar een 
vrouwtje én een mannetje blauwe 
kiekendief!! Het waren de eerste 
kiekendieven die ik hier deze win-
ter zag. De groep groenlingen word 
wat kleiner, ze gaan zo onderhand 
hun broedbiotoop opzoeken denk 
ik. Geelgorzen en holenduiven zijn 

nog steeds goed vertegenwoordigd, 
afgelopen zondag ook weer zo'n 50 
kieviten en circa 25 veldleeuwe-
riken. 
 
Jan Vermeulen op 21 februari: 
Vanmiddag wandeling gemaakt in 
Chaamse Bossen. Klapeksters wor-
den op veel plaatsen gezien.  
Zo ook op een open plek in het bos 
niet zover van het Putven een ge-
zien. Verder groene specht, zwarte 
specht, boomklever, grote bonte 

specht, enkele kuifmezen etc. 
 
Karin Mulders op 22 februari:  
Op 22-02-12 staken er in 't Zand 
vlakbij de parkeerplaats twee reeën 
over. Ik probeerde ze nog te volgen 
met mijn verrekijker, maar door het 
dichte struikgewas waren ze moei-
lijk te zien. Misschien waren ze 
opgejaagd door de bomen-kappers, 
sommige stukken zijn bijna onher-
kenbaar. Wellicht in de toekomst 
een goede biotoop voor de overwin-
terende klapekster en broedende 
nachtzwaluw? Wel kreeg ik een 
koppeltje goudvinken in mijn vi-
zier, die op de grond aan het foera-
geren waren.  
 
Johan Schaerlaeckens op 25 fe-
bruari: 

Bleeke Heide: Jodelende wulpen, 
zingende veldleeuwerik, ramme-
lende hazen (een tiental), buitelende 
kieviten, kraaiende patrijzen. Strij-
beekse Heide/Rettegebied: Zingen-
de geelgors (zou 't dan toch gaan 
gebeuren), jube lende boom-
leeuweriken (Heistraat t.h.v. Lang-
ven), baltsende haviken, miauwen-
de buizerds, roepende klapekster, 
zingende grote lijster, roffelende 
spechten. Had nog meer leuke soor-
ten maar m'n bijvoeglijke naam-

woorden zijn op. 
 
Twan Mols op 26 februari: 
Vanmorgen trof ik een jagende 
blauwe kiekendief op de Rielsche 
Heide, verder wulpen, koper-
wieken, veel overvliegende kieviten 
en een grote groep spreeuwen, zin-
gende geelgorzen, een grote bonte 
specht enz. 
 
Johan Schaerlaeckens op 26 fe-
bruari: 
Vanmorgen de eerste 11 grutto´s op 
de Bleeke heide. De vennen liggen 
vol met eenden, wulpen, kieviten 
etc. Rette weer leuk met een vijftal 
zingende boomleeuweriken, zin-
gende geelgors, zingende grote lijs-
ters, baltsende havik, uitbundig roe-
pende klapekster en tientallen riet-

Wulp                       Foto: J.C. Schou / www.biopix.nl
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Jan Vermeulen 
Bredaseweg 14  
4861 AH Chaam  

In deze rubriek zijn de waarne-
mingen tot en met 5 maart 2012 
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 

 
 

weer goed zien en roept regelmatig 
uitbundig. Verder daar rietgorzen, 
geelgorzen, ver-schillende zingende 
boomleeuwe-riken en een putter, 
helaas nog geen roodborsttapuiten. 
In de lucht cirkelen 2 buizerds en 2 
haviken door elkaar. Twee knobbel-
zwanen op een weiland aan de Alp-
hen-seweg, 2 op de weg naar Baarle
-Nassau op een weiland en nog 2 
exemplaren op het Dennegoorven, 
waarvan er een met nestmateriaal in 
de weer was.  Op het zandpad van 
de Baarleseweg richting de Alphen-
se Bergen een drietal roodborstta-
puiten en een zingende veldleeuwe-
rik. Even verderop langs de Gene-
raal zingende boompiepers. 

 
Jan Vermeulen 

D aar ligt hij dan, nieuwsbrief 61, de eerste nieuwsbrief met mij als 
eindredacteur. Het was even zweten, maar dat mag. 

 
Met Wim Dumont als betrokken en zorgzame leraar, heb ik leren werken 
met de computerprogramma’s Publisher en Photoshop. Daarna heb ik mijn 
enthousiasme losgelaten op de binnenkomende copy. Het is wel veel werk, 
zo’n nieuwsbrief, dat viel tegen, maar het is ook leuk. De komende keren zal 
het wel vlotter gaan. Dan zal de oplettende lezer ook persoonlijke creatieve 
variaties en kwinkslagen gaan bemerken. Voor nu is het oké. De nieuwsbrief 
is al bijna net zo mooi als voorheen. Nu nog op zoek naar een Nederlandse  
gammaticacontrole. Er kan dus nog een ‘taalvaudjuh’ in zitten… 

 
Sandra Reijnders 

gorzen. Nog geen roodborst-
tapuiten. Zondagfietsgroep “La crê-
me”. 
 
Twan Mols op 3 maart: 
Vanmiddag op de Rielsche heide 
tussen de tractoren 1 man en 1 
vrouw blauwe kiekendief, 3 toren-
valken, 1 buizerd, 1 patrijs, 5 riet-
gors, veel kieviten, groenlingen en 
spreeuwen, enkele kneutjes en geel-
gorzen. 
 
Huub Don op 3 maart: 
Kwam vanmiddag op 86 druk foe-
ragerende grutto's op de Bleeke 
Hei. Ook weer flink wat wulpen: 
zo'n 280 stuks. Verder is er nog een 
groepje kolganzen aanwezig: ca. 25 
ex. Een aardige winter-lente mix 
zou ik zeggen. Er kwamen weer 
honderden kok en stormmeeuwen 
binnen. Het klapekstertje op Rakens 
is ook nog steeds present. 
 
Frank Degenaar op 3 maart: 
Ha Jan, ik zag vandaag zowel de 

eerste hommel als het eerste kikker-
dril voor 2012: het feest kan begin-
nen. 
 
Will Woestenberg op 4 maart: 
Een ietwat bewolkte zondagochtend 
met op het eind nog enkele regen-
druppels leverde toch weer mooie 
waarnemingen op: 2 grote zilverrei-
gers op de Bleeke Heide. Daar ver-
der nog wulpen, grutto's, vele een-
den en geoorde fuutjes. Een tweetal 
langstaartmeesjes verza-melde nest-
materiaal boven de uitkijkpost. 
Op het parallelle zandpad van de 
Heistraat laat de klapekster zich 

Blauwe  kiekendief      Foto: Twan Mols / 
www.pbase.com/twanmols/root  

Nieuwe eindredactie 



2626    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief    

N iet iedere plant die op een 
muur groeit is een muur-

plant. Echte muurplanten zijn van 
oorsprong rotsplanten. Omdat in 
Nederland geen rotsen zijn, vinden 
we deze planten  op allerlei 
bouwwerken zoals grachtmuren, 
kademuren, kerkhofmuren, brug-
gen, kerken en kloosters. Op deze 
bouwwerken zijn de omstandighe-
den (groten)deels gelijk aan die op 
rotsen: er zijn weinig voedingsstof-
fen beschikbaar, het is moeilijk 
wortelen op de stenige verticale 
ondergrond en het microklimaat 
schommelt sterk in vochtgehalte en 
temperatuur. Slechts enkele 
soorten kunnen onder deze spe-
ciale omstandigheden groeien, de 
echte muurplanten dus.  
 
Het milieu van een muur 
Het muurmilieu is zeer specifiek. 
Voordat een muur begroeid is met 
muurplanten gaat er een proces 
vooraf dat minstens 50 tot 100 jaar 
kan duren. Nieuwe muren zijn niet 
geschikt voor muurplanten. Onder 
invloed van wind, regen en sterke 
temperatuurschommelingen ont-
staan in muren kleine barsten en 
scheurtjes. De stenen en voegen 
worden geleidelijk poreus en korre-
lig. De specie van een nieuwe muur 
is basisch, d.w.z. dat de pH hoog is. 
(De pH is een maat om het zure, 
neutrale of basische karakter van 
een milieu aan te geven: hoe zuur-
der het milieu, hoe lager de pH) . 
De eerste organismen die hier op 
kunnen groeien, bacteriën, scheiden 
zuren af waardoor de pH omlaag 
gaat. Doordat de omgeving nu zuur-
der wordt kunnen er ook schimmels 
groeien. Ook  korstmossen, een 
symbiose van schimmels en algen, 
kunnen zich nu ontwikkelen. Op 
plaatsen waar, bijvoorbeeld door 
het lekken van een regenpijp, voch-
tophoping plaatsvindt zie je vaak 
een aanslag van algen ontstaan. 

Door de inwerking van bacteriën, 
schimmels, korstmossen en algen 
wordt het oppervlak van de steen en 
van de voegen ruwer en kan humus 
zich makkelijker ophopen. Wind en 
water, en soms dieren, zorgen voor 
de aanvoer van stof, zand en andere 
bestanddelen. Afstervende bac-
teriën, schimmels en algen zorgen 
voor organische bestanddelen. In de 
spleten en poriën worden zo op den 
duur minie me bodemlaagjes 
gevormd. 
Het milieu is nu geschikt voor 
mossen. Een typische pionier is 
gewoon muurmos of muursterretje 
(Tortula muralis), dat we vooral 
aantreffen op de grens van voegen, 
waar humus zich het gemakkelijkst 
afzet en waar de poriën het grootst 
zijn. Andere mossen die vaak op 
muren groeien zijn gewoon muis-
jesmos (Grimmia pulvinata), Ge-
woon zijdemos (Homalothecium 
sericeum) en  muursnavelmos 
(Rhynchostegium murale). 
 
Hogere planten 
De eerste ‘hogere planten’ (= 

varens en zaadplanten) die we op 
een kale muur kunnen verwachten 
zijn muurvaren (Asplenium ruta-
muraria) en muurleeuwenbek 
(Cymbalaria muralis). Deze plan-
ten zijn bij uitstek aangepast aan 
het muurmilieu. Omdat deze plan-
ten een relatief hoge pH kunnen 
verdragen, kunnen ze zich al vesti-
gen en vermeerderen lang voordat 
andere soorten daartoe in staat zijn. 
Deze pioniersoorten verbeteren zelf 
hun milieu door zand en andere 
kleine deeltjes  vast te houden. 
Bovendien houden ze het regen-
water vast en maken zo het muur-
klimaat vochtiger.  
De ontwikkelingen naar een steeds 
gunstiger milieu voor plantengroei 
gaan steeds door. De snelheid is 
echter afhankelijk van de samen-
stelling en hardheid van stenen en 
metselspecie, alsmede van de 
vochtigheid en ligging van de 
muur. Wanneer deze factoren niet 
al te ongunstig zijn en wordt de 
muur met rust gelaten, dan kunnen 
daar in de loop van tientallen jaren 
heel andere plantensoorten zich 

Muurplanten 

Muurvaren                         Foto: Johi (Wikipedia)  
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vestigen en de pioniersoorten voor 
een deel verdringen. 
Het eindstadium van zo’n reeks is 
een muur die begroeid is met talrij-
ke mossen, varens en zaadplanten. 
Wat de laatstgenoemde groep be-
treft zijn zelfs struiken en bomen 
niet uitgesloten. 
 
Verschillende typen muren 
De meeste muren van huizen en 
grote gebouwen zijn zo droog en zo 
stevig gebouwd dat zaden en sporen 
geen schijn van kans hebben om te 
kiemen. Het regenwater wordt via 
dakgoten en regenpijpen afgevoerd 
en stevige fundamenten verhinderen 
dat optrekkend vocht vanuit de 
grond de muur binnendringt. De 
muren waarop interessante muur-
planten doorgaans worden aanget-
roffen kunnen als volgt worden 
gerubriceerd: 
A. Keermuren die tot in het water 

lopen.  
 Hiertoe behoren kademuren, 

grachtmuren, brugmuren, enz. 
Deze muren zijn in de beneden-
zone permanent zeer vochtig. Er 
groeien oever- en moerasplan-
ten. Verder naar boven is het 
milieu geschikt voor varens. 

B. Keermuren die niet tot in het 
water lopen. 

 Tot deze categorie behoren werf-
muren, stadswallen, terrasschei-
dingsmuren, e.d. Deze muren 
worden vooral van binnenuit van 
vocht voorzien. De achterlig-
gende grond werkt als een soort 
spons waaraan vocht onttrokken 
kan worden. 

C. Vrijstaande muren. 
 Deze muren hebben het regen-

water als enige vochtbron.De 

muur is daardoor aan de 
bovenkant het vochtigst. Voor-
beelden: tuinmuren, stadsmuren 
en muren rondom kerkhoven. 

D. Muren van oude gebouwen. 
 Hiertoe behoren muren van 

kastelen, kloosters, kerken, 
ruïnes en vestingwerken. 

E. Overige muren. 
 Oude waterputten, keldergaten 

en rioleringsputten, gemaakt van 
bakstenen of mergel. Op de 
bodem van deze putten staat 
vaak een laagje water en de dek-
sels/roosters laten nog voldoende 
licht door voor varens. 

 
Voorbeelden van bekende muur-
planten 
De muurvaren is de meest voorko-
mende varen op muren. Het is een 
klein, donkergroen plantje, dat in de 
zomer en herfst rijpe sporen heeft. 
De kenmerkende sporenhoopjes 
zijn lang en dun en zitten aan de 
basis van de deelblaadjes en ze be-
dekken na enige tijd de hele on-
derzijde van het blad. 
Muurleeuwenbek is een uitbundig 
bloeiend plantje. Het is een over 
blijvende plant met hangende, soms 
kruipende, tot 60 cm lange stengels. 
De muurleeuwenbek komt regel-

Muurleeuwenbek                 Foto: Teun Spaans  

Gele helmbloem                      Foto: Teun Spaans 
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muurplanten wordt bemoeilijkt. Het 
schoonmaken van muren met onk-
ruidbestrijdingsmiddelen of het 
aanbrengen van een waterafsto-
tende laag is natuurlijk zeer nadelig 
voor muurplanten. 
In het verleden kwamen in ge-
bieden buiten de steden nogal wat 
waterputten voor. Door verbetering 
van de watervoorziening hebben 
deze putten hun functie verloren. Ze 
lopen het risico te worden gedempt, 
voor zover dit niet al gebeurd is. 
Hierdoor zullen vestigingsplaatsen 
voor bijzondere varens verloren 
gaan. 
 
Muurplanten in Breda 
Door de Werkgroep Stadsplanten 
Breda zie (www.stadsplanten-
breda.nl) is recentelijk een onder-
zoek gedaan naar het voorkomen 
van muurplanten in Breda. De re-
sultaten overtroffen alle ver-
wachtingen. Muurvaren en muur-
leeuwenbek komen in Breda op 
veel plaatsen voor. Op sommige 
locaties was het aantal exemplaren 
niet te tellen. Ook gele helmbloem 
en tongvaren werden regelmatig 
waargenomen. Klein glaskruid 
(Parietaria judaica) leek ook aan 
een opmars begonnen. Op drie ver-
schillende locaties werden forse 
populaties van de beschermde 
steenbreekvaren aangetroffen.  Heel 
bijzonder was de vondst van zwart-
steel (Asplenium adiantum-nigrum) 
op twee verschillende locaties en de 
ontdekking van een lintvaren 
(Pteris multifida) in een kelderput. 
 

Erik van der Hoeven 
 
Literatuur: 
Anon., 1990. Handleiding voor de 
bescherming van Bedreigde Muurplan-
ten. Ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij. ’s-Gravenhage, 92 
pp. 
Denters, Ton, 2004 . Stadsplanten; 
veldgids voor de stad. Fontaine uit-
gevers, ’s Gravenland,  432 pp. 
Kruyt, W., 1987. Wat groeit en bloeit 
op oude muren. Thieme & Cie,        
Zutphen, 80 pp. 

verwilderde bewoner van muren 
bekend. 
Zij bloeit vanaf de voorzomer tot in 
de herfst. Omdat de zaden o.a. door 
mieren worden verspreid, ontsnapt 
de plant nogal eens uit tuinen. 
Een kenmerkende varen die niet 
algemeen op muren in Nederland 
voorkomt is de steenbreekvaren 
(Asplenium trichomanes).  Het is 
een kleine plant die ’s winters 
groen blijft. De langgerekte, kort 
gesteelde bladeren bestaan uit een 
glanzende, zwartbruine bladspil met 
twee rijen van talrijke deelblaadjes. 
In hun tweede jaar verliezen de 
bladeren gaandeweg hun deelblaad-
jes, terwijl de kale bladspillen nog 
lang blijven zitten. De planten li-
jken dan net pruikjes van zwart 
glanzend haar. 
 
Bedreigingen 
Door het afbreken van oude, ver-
weerde gemetselde muren zijn veel 
groeimogelijkheden voor specifieke 
muurplanten verloren gegaan. Ook 
bij restauratie gaat helaas nogal wat 
van de muurflora verloren. De mod-
erne speciesoorten, zoals Portland-
cement, zijn veel harder en minder 
poreus, zodat de vestiging van 

matig voor op oude muren, maar 
bijvoorbeeld ook aan de voet van 
muren en op weinig belopen plaat-
sen in nauwe stegen. Op veel plaat-
sen is dit plantje begonnen als een 
‘tuinontsnapper’. 
De bloemen zijn lichtpaars of licht 
violet van kleur en hebben twee 
lichtgele vlekjes. De bloempjes zijn 
0,8 – 1 cm breed en zitten op lange 
stengels in de bladoksels. De 
bloeitijd is van april tot in septem-
ber. 
De tongvaren (Asplenium scolopen-
drium) is in ons land een echte 
stadsvaren. Ze groeit vooral op 
oude vochtige muren en in het bij-
zonder op kademuren in putten. De 
bladschijf is tongvormig en lang-
werpig en heeft  iets gegolfde gave 
randen. het blad kan 60 cm lang 
worden. De bladkleur is aanvanke-
lijk lichtgroen, later donkerder. De 
sporenhoopjes zijn lijnvormig en 
staan loodrecht op de hoofdnerf. 
Eén van de mooiste muurplanten is 
de gele helmbloem (Pseudofumaria 
lutea). De grote rijke trossen van 
helder goudgele bloemen trekken al 
van ver de aandacht. Sinds het mid-
den van de 19e eeuw is de gele 
helmbloem in Nederland als een 

Steenbreekvaren                                             Foto: Kurt Stüber 
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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. 
 
Kringloop meststoffen wereld-
wijd steeds meer uit balans 
Naar verwachting neemt in de ko-
mende vijftig jaar wereldwijd het 
overschot aan meststoffen sterk toe, 
niet alleen in de geïndustrialiseerde 
landen en Azië, maar ook in Afrika 
en Zuid-Amerika. Dit komt vooral 
door de toename van de veeteelt. 
Hierdoor komen steeds grotere hoe-
veelheden voedingsstoffen (nu-
triënten) via de mest in de bodem 
en oppervlaktewater terecht. Teveel 
nutriënten zijn een belasting voor 
het milieu doordat ze de ecosyste-
men verstoren en de biodiversiteit 
aantasten. 
Bron: www.helpdeskwater.nl 

 
 
Duizenden hagedissen en slangen 
verbrand 
Bij de brand in het Fochteloërveen 
in april is circa 100 hectare in vlam-
men opgegaan. Voor dieren die 
weinig mobiel zijn, zoals reptielen, 
betekent een dergelijke brand een 
forse aanslag op de populatie. Dit 
hoogveengebied staat bekend als 
belangrijkste bolwerk voor reptie-
len in Nederland. In het ge-
bied leven omvangrijke popu-laties 

van levendbarende hagedis en van 
drie soorten slangen: adder, gladde 
slang en ringslang. Gevreesd wordt 
dat tussen de vijf en tien pro-
cent van de in dit gebied levende 
reptielen de brand niet heeft over-
leefd. Reptielen verschuilen zich 
voor brand in de vegetatie. Bij zeer 
harde wind en oppervlakkige brand 
kan, in een nat hoog-veengebied, 
een deel van de kleine hagedissen 
het mogelijk nog overleven door 
weg te kruipen in het vochtige 
veenmos. Grotere dieren als slan-
gen verbranden echter. Hoeveel 
dieren er uitein-delijk gesneuveld 
zijn kan alleen maar ingeschat wor-
den. De meest algemene slang in 
het gebied, de adder, kan voorko-
men in dicht-heden van circa tien 
exemplaren per hectare. Dit bete-
kent dat er alleen al van deze slang 
tegen de duizend exemplaren zijn 
verbrand. 
Bron: Stichtig Ravon 
 
 
Vogelbescherming zet stap naar 
de rechter door 
Vogelbescherming Nederland  
houdt vast aan het besluit om de 
Hedwigepolder te ontpolderen, als 
onderdeel van natuurherstel in de 
Westerschelde. De gepresenteerde 
alternatieve kabinetsplannen vor-
men slechts 150 hectare van de af-
gesproken 600 hectare. 
Het gepresenteerde kabinetsbesluit 
om de Welzinger- en Schorerpolder 
bij Vlissingen te ontpolderen, zijn 
geen alternatief voor de Hedwige-
polder. In het beste geval zorgt het 

voor 150 van de afgesproken 600 
hectare natuurherstel. Voor natuur-
herstel van het estuarium is uitbrei-
ding van het getijdengebied door 
ontpoldering noodzakelijk. 
Daarom is tussen Vlaanderen, Ne-
derland en Europa afgesproken 600 
hectare te ontpolderen. De 300 hec-
tare grote Hedwigepolder is daarbij 
aangewezen als een van de natuur-
h e r s te lg e b ie d e n .  V o g e l -
bescherming vindt dat er nu lang 
genoeg getreuzeld en vertraagd is 
en dat natuurherstel in de Wester-
schelde geen verder uitstel kan heb-
ben. Het valt te vrezen dat het nieu-
we besluit van de regering weer tot 
verdere onnodige vertraging leidt. 
Voor vogelbe-scherming is dat on-
acceptabel. 
Bron: n ieuwsbrief  vogelbe-
scherming 
 
 
Waterschap werkt met satelliet-
beelden 
Een compleet actueel overzicht van 
de waterhuishouding in West-
Brabant? Binnenkort geen droom 
meer maar werkelijkheid door de 
inzet van satellieten. Vanaf medio 
juli gebruikt waterschap Brabantse 
Delta, als pilot, samen met vier an-
dere waterschappen dagelijks satel-
lietbeelden: Remote Sensing. Deze 
beelden geven nauwkeurig aan hoe 
het met het grond- en oppervlakte-
water staat. Denk aan de hoeveel-
heid bodemvocht en verdamping. 
Door deze informatie kan het wa-
terschap betere beslissingen nemen 
met betrekking tot het beheer van 
water in een bepaald gebied. 
Bron: helpdesk water 
 
 
Donaudel- ta eindelijk 
goed beschermd 
Lang heeft het er naar uitgezien dat 
het grootste wetland van Europa, de 
Donaudelta, ecologisch ten onder 
zou gaan door gebrek aan wettelijke 

Uitgelicht 

Brand Hedwigepolder 
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bescherming. Na een lange en in-
dringende campagne van Roemeen-
se natuurorganisaties, gesteund 
door BirdLife, is nu toch eindelijk 
een deugdelijke wet door de presi-
dent ondertekend waarmee het 
enorme natuurgebied naar Europese 
maatstaven en regel-geving wordt 
beschermd en beheerd. Roemenië 
was hiertoe wel verplicht omdat het 
sinds 2007 lid is van de EU. 
De Donau stroomt uit in de Zwarte 
Zee via een bijna 3500 vierkante 
kilometer grote delta van meren, 
moerassen en kleinere wateren. Het 
gebied heeft een omvangrijke biodi-
versiteit; het telt dertig verschillen-
de ecosystemen en 320 vogelsoor-
ten. Het is een belangrijk broedge-
bied voor tal van Europese, Afri-
kaanse en Aziatische vogels. De 
delta staat ook op de Werelderf-
goedlijst van de Unesco. 
Bron: BirdLife Persbericht 
 
 
Hoge her-

sentemperatuur herstelt Alzhei-
merschade hamsters 
Goudhamsters lopen tijdens hun 
winterslaap hersenschade op, die 
lijkt op Alzheimer. De knaagdieren 
repareren dit door kort de tempera-
tuur te verhogen. 
Dit stelt neurobioloog Ate Boere-
ma, die deze maand aan de Rijks-
universiteit Groningen op het her-
senonderzoek promoveert. Hij ont-
dekte dat eiwitten in de hersenen 
van de winterslapers verbindingen 
aangaan met fosfaatgroepen. Hier-
door ontstaat soortgelijke celschade 
als bij mensen die lijden aan de 
ziekte van Alzheimer. 
Bij hamsters wordt de schade ver-
oorzaakt door perioden van energie-
tekort in combinatie met lage tem-
peraturen. De fosfaat-groepen zou-
den dan de toevoer van suikers naar 
de hersencellen blokkeren – en zo 
helpen om in energiespaarstand te 
blijven. 
Door tussentijds de hersentem-
peratuur een paar keer kortstondig 

was het stil. Nu maken ze weer vol-
op geluid.'' Ook andere typische 
voorjaarsgeluiden zijn weer volop 
te horen. 
Bron: NU.NL 

Het aantal besmettingen met het 
Schmallenbergvirus onder melk-
vee is flink onderschat.  
Dat is niet alleen het geval in Ne-
derland, maar ook in alle andere 
landen waar het virus rondwaart. 
Dat blijkt uit onderzoek van het 
Centraal Veterinair Instituut (CVI) 
van de Universiteit Wageningen in 
opdracht van het ministerie van 
Landbouw. 
De ziekte werd eerder aangetoond 
op basis van monsters van hersen-
materiaal. Vooral bij runde-ren 
werd het virus met deze test echter 
maar in een beperkt aantal gevallen 
opgespoord. Volgens de Nederland-
se Voedsel- en Waren Autoriteit is 
bij Nederlandse rundveebedrijven 
het virus tot en met vrijdag 47 keer 
aangetoond. 
Het CVI heeft een test ontwikkeld 
waarmee antistoffen tegen het   
Schmallenbergvirus in het bloed 
kunnen worden aangetoond. Daar-
uit blijkt dat zeventig procent van 
het melkvee in Nederland inmid-
dels antistoffen heeft tegen het vi-
rus. 
Dat antistoffen zo veelvuldig zijn 
aangetroffen in het onderzochte 
bloed, geeft volgens het instituut 
aan dat het virus wijd verspreid is 
en koeien er en masse aan zijn 
blootgesteld. Dat bij koeien uit het 
oosten van het land vaker antistof-
fen zijn aangetroffen, kan beteke-
nen dat het virus het eerst opdook 
in deze regio. 
Die stelling komt overeen met rap-
portages uit september, toen de eer-
ste melkveebedrijven in Oost-
Nederland meldden dat hun dieren 
last hadden van koorts, waterige 
diarree en minder melk produ-
ceerden. 
Bron: NU.NL 
 

Voor u samengesteld door  
Wim Dumont 

op te voeren tot boven de 28 graden 
verdwijnen de fosfaatgroepen weer. 
In de lente ontwaken de hamsters 
dan ook zonder blijvende schade. 
Zo weten ze moeiteloos eerder aan-
gelegde voedselvoorraden terug te 
vinden. Bij menselijke Alzheimer-
patiënten treedt ook fosforylering 
van de hersenen op. Volgens Boe-
rema ligt de oorzaak hier echter bij 
de directe energietoevoer naar de 
hersencellen en niet bij de tempera-
tuur. Het hamsteronderzoek toont 
echter wel aan dat bij tijdelijke on-
derbreking van de fosforylering 
herstel van de hersencellen moge-
lijk is, voor de schade onomkeer-
baar wordt. 
Bron: NU.NL 

 
 
Verlate winter trekt natuur recht 
De vrieskou in februari heeft de 
natuur een nieuwe start gegeven. 
''Alles stond even stil door die twee 
weken extreme kou. Nu kan het 
weer lente zijn'', aldus bioloog Ar-
nold van Vliet van Wageningen 
Universiteit. 
Volgens Van Vliet heeft de verlate 
winter de natuur rechtgetrokken, 
hoewel hij geen compleet beeld 
heeft van wat de strenge vorstperio-
de in februari de natuur heeft ge-
daan. Het geldt onder meer voor de 
plantenwereld en verschillende vo-
gels. Volgens hem hielden onder 
meer de zanglijsters zich in de 
vorstperiode even stil. Van Vliet: 
''Door de zachte winter tot februari 
waren die geluiden al vroeg op 
gang gekomen, maar met de vorst 

Syrische hamster         Foto: Peter Maas 
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 
Opgericht op vrijdag 18 april 1997 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 
 

� Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 
cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 
gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de 
ruimste betekenis. 

� 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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Natuurvereniging Mark en Leij. 
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