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Voor je ligt een sterk ge-Voor je ligt een sterk ge-
kruide nieuwsbrief. We kruide nieuwsbrief. We 

hopen dat je na het lezen hopen dat je na het lezen 
anders naar succesvolle anders naar succesvolle 

kruiden kijkt. kruiden kijkt.   
Verder in dit nummer de Verder in dit nummer de 
gebruikelijke rubrieken gebruikelijke rubrieken 

van Erik van der Hoeven, van Erik van der Hoeven, 
Dick Klees, Dick Klees,   

Jan Vermeulen, Jan Vermeulen,   
Sandra Reijnders en Na-Sandra Reijnders en Na-

tuurmonumenten  tuurmonumenten    
en ook:en ook:  

  

 
“De laatste nachtegaal” 

(Frank Degenaar) 
 

~~~~~~~~~ 
 

“Huiszwaluwentil een feit” 
(Wim Dumont) 

 
~~~~~~~~~ 

“Uitgelicht” 
(deze rubriek wordt voortaan ver-

zorgd door Frans Vermeer) 

A ls mensen succesvol zijn, juichen we ze toe. Als kruiden succesvol 
zijn, gaan we ze bestrijden. Sjef Langeveld, onze voorzitter, vindt dat 

onterecht. Met elk beetje gif dat in de natuur komt, vergiftigen we onszelf, 
ook als het middel is toegestaan. Sjef vraagt ons op een andere manier met 
succesvolle kruiden om te gaan.  
 
Kruidentip 1 
Allereerst mogen we onszelf afvragen of het kruid wel bestreden moet wor-
den. Waarom spuit je brandnetel? Maaien werkt prima. Welke overlast ge-
ven kruiden in de berm? Geen. Als een verharding vol groeit, is het dan wel 
terecht dat daar verharding ligt? Blijkbaar wordt er geen of nauwelijks ge-
bruik van gemaakt. Een halfverharding of een grasberm is een prima alterna-
tief en ook nog goedkoper in aanleg en de kruiden mogen daar succesvol 
zijn. Succestip 1 is dus: denk bij het ontwerp al na over de gebruiksintensi-
teit en het onderhoud. 

(Vervolg op pagina 3) 

Paardenbloemen                                                                             Foto: Wim Dumont 

Met Sjef aan de 
keukentafel: 

succesvolle kruiden 
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Natuuragenda 
aanvang  activiteit  onderwerp  spreker  vertrek 

17 zondag 9:30 onderzoek inventarisatie vissen -- marktplein Chaam
17 zondag 9:30 fietstocht fietstocht in de streek -- Bellevue
20 woensdag WG onderzoek wg planten -- WG
21 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- --
23 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- WG
24 zondag 9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen-- bijenhal Alphen

3 dinsdag WG onderzoek wg planten -- WG
8 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- Loswal Baarle

15 zondag 9:30 onderzoek inventarisatie vissen -- marktplein Chaam
19 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- --
21 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- WG
24 dinsdag WG onderzoek wg planten -- WG
29 zondag 9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen-- bijenhal Alphen

1 woensdag WG onderzoek wg planten -- WG
12 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- Loswal Baarle
14 dinsdag WG onderzoek wg planten -- WG
16 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- --
18 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- WG
19 zondag 9:30 onderzoek inventarisatie vissen -- marktplein Chaam
26 zondag 9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen-- bijenhal Alphen
29 woensdag WG onderzoek wg planten -- WG
30 donderdag 20:00 lezing Columbia Heike van Gils --

9 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- Loswal Baarle
12 woensdag WG onderzoek wg planten -- WG
16 zondag 9:30 onderzoek inventarisatie vissen -- marktplein Chaam
20 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- --
22 zaterdag ?? excursie wandeling fotogroep -- ??
23 zondag 8:30 excursie beekdal Zwarte Beek -- marktplein Chaam
26 woensdag WG onderzoek wg planten -- WG
29 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- marktplein Chaam
30 zondag 9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen-- bijenhal Alphen

14 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- Loswal Baarle
18 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- --
20 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- WG
21 zondag 9:30 onderzoek inventarisatie vissen -- marktplein Chaam
26 vrijdag 20:00 vergadering jaarvergadering M&L bestuur--
26 vrijdag 21:00 lezing Spitsbergen Ad Jansen --
27 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- marktplein Chaam
28 zondag 9:30 onderzoek vogelwandeling Alphen-- bijenhal Alphen

juni

oktober

september

augustus

juli
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schutting nodig tegen harde regen-
slag en brandende zon. Ook de bo-
dem zelf blijft losser van structuur, 
houdt zijn vocht langer vast als hij 
bedekt is en is humeuzer. Je hebt 
dus minder mest nodig en je hoeft, 
bij een juiste plantenkeuze, zelden 
of nooit te beregenen. Als de bo-
dem bedekt is, krijgen ook kruiden 
die je niet zelf geplant hebt, veel 
minder kans om te ontkiemen. Je 
hoeft dus zelden meer te wieden. 
Ook kunnen de planten elkaar hel-
pen (zie elders in deze nieuwsbrief).  
Succestip 2 is dus: plant bodembe-
dekkers die bij de grondsoort pas-
sen en laat afgevallen blad liggen 
als mulchlaag. 
 
Kruidentip 3 
Als er na het toepassen van de bo-
venstaande denkwijze nog stukjes 
zijn waar je wel de kruiden weg 
wilt hebben, dan zijn er voldoende 
milieuvriendelijke alternatieven: je 
kunt de kruiden branden, je kan ze 
overgieten met heet water, je kan ze 
af laten grazen door de geit van de 
buren (de kippen, konijnen, cavia’s, 
of shetlander komen ook graag hel-
pen) en anders haal je een speciaal 
daarvoor ontworpen krabber: de 

Kruidentip 2 
Waarom houden we de grond 
zwart? Zien we de natuur als een 
bedreiging? We lijken doorgescho-
ten te zijn: we projecteren onze 
stofzuignormen van binnenshuis op 
onze tuin buiten. Het kaal houden 
van de grond is slecht voor het bo-
demleven en de vochthuishouding 
van de grond en het onderhoud 
vraagt meer werk. De meeste bo-
dembeestjes zijn nuttig voor onze 
tuin. Om te kunnen overleven heb-
ben 
z e 
be-

(Vervolg van pagina 1) 

retenkrabber! In het begin mag je 
dit vaak toepassen, maar de fre-
quentie neemt steeds meer af. Groe-
ne aanslag schrob je weg met heet 
water. Vermijd het gebruik van che-
mische middelen, ook degene die 
zijn toegestaan. Ze doden niet al-
leen de planten, maar ook onder 
andere de wormen, kikkers, slakken 
en salamanders. Ook de mens heeft 
een verhoogde kans op hoest, lym-
fekanker en verminderen van ge-
slachtshormonen. Met alles wat we 
spuiten, vergiftigen we dus ook 
onszelf! Tevens is de voorgeschre-
ven dosering meestal tien keer ho-
ger dan nodig.  
Succestip 3 is dus: koop een reten-
krabber of een geit of pak de krui-
den op een andere milieuvriendelij-
ke wijze aan. Een geit eet zelfs zu-
ring en in het najaar ook brandnetel, 
aldus Sjef. 
 
Meer kruidentips 
Elders in deze nieuwsbrief vind je 
meer tips over kruiden en het nut 
ervan. Straks ben je blij dat er bij 
jou nog een hoekje brandnetel staat 
of een toefje weegbree.  
 
Reageer 
Voor de biodiversiteit is het gebruik 
van herbiciden en pesticiden één 
van de meest fnuikende invloeden. 
We willen jou als lezer uitdagen om 
met meer verbeterideeën te komen: 
een soort terugkerend onderwerp.  
 
 
 

Sandra Reijnders 
 

 

 

Brandnetels                                                                                     Foto: Wim Dumont 

Tip  
Google ook eens op: 

 
 ‘schoon water’,  

 
‘glyfosaat’ of  

 
‘milieuvriendelijke 

onkruidbestrijding’. 

Tip  
 

 Kant en klaar natuur-
eten vind je op 

 
 www.christineroelofs.be. 
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L aat in je tuin eens wat succes-
volle kruiden staan. Ze kun-

nen namelijk heel nuttig zijn. 
Brandnetel is bijvoorbeeld een be-
langrijke waardplant voor de rup-
sen van diverse vlindersoorten. 
Maar ook voor de mens zijn krui-
den heel heilzaam of gewoon lek-
ker in een soepje.  
 
Brandnetel als luizenverdrijver 
Hebben je tuinplanten last van lui-
zen, roep dan de hulp in van brand-
netels. Brandnetels bevatten mie-
renzuur. Het doodt de luizen en ver-
jaagt de mieren. Maak brandnetel-
gier: pluk een halve emmer brand-
netels en vul de emmer met water 
zo dat de brandnetels onder water 
staan. Als het mengsel na een aantal 
dagen gaat stinken is de gier klaar. 
Gezeefd en half verdund met water 
spuit je dit op je planten. De rest 
giet je onverdund rond de planten 
om de mieren weg te houden. Je 
planten zijn dan meteen goed be-
mest. Zelf blijf je ook een dagje uit 
de buurt, want het goedje stinkt. 

Tijm als rozenbeschermer 
Als je geen zin hebt in stinkende 
brandnetelgier, kan je met tijm ook 
veel bereiken. Zaai of plant tijm 
onder bijvoorbeeld je rozen, dan 
blijven de mieren weg en dus ook 
de hoeders van de luizen. Hysop en 
salie doen hetzelfde. Als bonus 
voor je milieuvriendelijke actie 
combineren ze bloeiend erg leuk 

Brandnetel              Foto: Wim Dumont 

een heerlijk en gezond gebonden 
soepje. 
 
Kweekwortel tegen puistjes 
De werkzame stoffen in kweek 
(panen) activeren de werking van 
de klieren. Brandnetel versterkt de 
werking door de nieren te activeren. 
Een thee van kweekwortel en 
brandnetelblad werkt zuiverend op 
het lichaam en helpt dus ook tegen 
puistjes. Twee theelepels gedroog-
de kruiden overgieten met kokend 
water en tien minuutjes laten trek-
ken. Twee of drie kopjes per dag is 
voldoende. 
 
Weegbree bij verkoudheid 
Een thee van weegbreeblad helpt je 
door verkoudheid en hoestbuien 
heen. De smalle weegbree werkt het 
beste, maar de andere variëteiten 
doen het ook goed. Vogelmuur (het 
kruid) en kamillebloemen verster-
ken de werking. Twee theelepels 
gedroogde kruiden (of de dubbele 
hoeveelheid verse kruiden) overgie-
ten met kokend water en twee mi-
nuutjes laten trekken.  
Twee of drie kopjes per dag is vol-
doende. Zoeten met honing ver-
sterkt de werking. 
 
Weegbree bij netelsteken 
Waren je tuinhandschoenen toch 
lek en ben je door een brandnetel 
gestoken? De smalle weegbree 
helpt je van het ongemak af: wrijf 
een gekneusd weegbreeblad over de 

Weegbree                Foto: Wim Dumont 

met de rozen en als je verkouden 
bent kan je er een verlichtende thee 
van zetten, dus ze helpen ook de 
mens. Dat is veel beter voor mens 
en milieu en goedkoper dan vergif 
of medicijnen. 
 
Gebonden zevenbladsoep 
Als je dit hebt geproefd vind je het 
jammer dat er niet meer zevenblad 
in je tuin staat. Als de zevenblad op 
is kan je overstappen op brandnetel-
soep. 
 
Ingrediënten: 
1 ui 
2 klein gemaakte tomaten (of 1 
courgette) 
1 bouillonblokje (of zout) 
½ liter water 
Flinke handvol zevenblad (of 
brandnetel) gebruik de zachtere 
plantedelen 
 
Fruit een uitje en doe er na twee 
minuten de tomaten bij. Als dit heet 
is het water toevoegen, het bouil-
lonblokje en het zevenblad. Het 
geheel aan de kook brengen en tien 
minuten op een laag vuurtje door 
laten koken. Daarna met de staaf-
mixer de soep ‘pureren’ en je hebt 

Kruidentips 

Kweekgras of panen         Foto: Rasbak
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H et waterschap is onder ande-
re verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Glyfosaat in het oppervlaktewater 
is bij het waterschap een bekend 
probleem. Het is een bestanddeel 
van herbiciden. Navraag bij het 
waterschap Brabantse Delta lever-
de de folder WaterTips op. Hieron-
der zijn enkele tuintips uit de fol-
der weergegeven. 
 

Sandra Reijnders 
 
 
Voorkom het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen 
Dagelijks komen grote hoeveelhe-
den chemische onkruidbestrijdings-
middelen in het grondwater en in 
sloten, beken en rivieren terecht. 
Deze stoffen verspreiden zich zeer 
snel en vormen een serieuze bedrei-
ging in het voortbestaan van zowel 
planten als dieren. 
 
Schoonmaken van stoep en terras 
Vege n of bors telen is  de 
‘schoonste’ manier om uw stoep en 
terras schoon te maken. Wilt u toch 
een schoonmaakmiddel gebruiken, 
kies dan voor een afbreekbaar mid-
del, zoals groene zeep. Voorkom 
het gebruik van agressieve midde-
len, zoals bijvoorbeeld chloor. Deze 
schadelijke stoffen vervuilen direct 
de grond en het grondwater. Ze ver-

storen ook het natuurlijke zuive-
ringsproces op de rioolwaterzuive-
ring. 
 
Halfopen bestrating 
Kies voor uw tuinpad een halfopen 
bestrating van bijvoorbeeld schors, 
schelpen en grind. Halfopen bestra-
ting is waterdoorlatend; het helpt 
verdrogen van de bodem te voorko-
men. Het scheelt bovendien in het 
onderhoud omdat een goede aanleg 
onkruidgroei voorkomt. Vraag bij 
een bouwmarkt of een tuincentrum 
advies over de benodigde dikte van 
de laag en de wijze van aanleggen. 
 
Gebruik hardhout in plaats van 
verduurzaamd tuinhout 
Tuinhout dat bij de bouwmarkt of 
het tuincentrum te koop is, is vaak 
behandeld met Wolmanzout. Dit 
hout is te herkennen aan de groene 
kleur. Dit impregneermiddel voor-
komt houtrot maar spoelt weg in de 
bodem waardoor grondwater en 
oppervlaktewater vervuild raken. 
Goede alternatieven zijn inlands 
hardhout, zoals kastanjehout of Ro-
binia, of tropisch hardhout met FSC
-keurmerk. 
 

Watertips    

zere plek en de pijn verdwijnt.  
 
Haagwinde bij wondbehandeling 
De haagwinde of akkerwinde is een 
lastig kruid met wortelstokken dat 
snel onze sierplanten kan overwoe-
keren. Een keer per week wieden 
houdt hem in toom. De volksge-
neeskunst gebruikt het kruid als 
laxeermiddel, maar het leidt tot 
sterke prikkeling van de darmen. 
Beter bruikbaar is een aftreksel bij 
slecht helende wonden. Het prikkelt 
de huid om tot een betere doorbloe-
ding te komen. 
 

Sandra Reijnders 
 

Akkerwinde                    Foto: N. Sloth,                  
www.biopix.nl 

Tip  
 

De volledige folder  
Watertips  

met nog veel meer nuttige informatie  
kan je downloaden op: 

 
http://www.brabantsedelta.nl/aspx/download.aspx?

File=/contents/pages/137670/folderwatertips.pdf  

Vogelmuur                 Foto: J.C. Schou,    
                                       www.biopix.nl 

Kamille                    Foto: Wim Dumont 
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krijgen van aantallen en territoria. 
Nachtegalen zingen erg luid en in 
de stilte van de nacht is zijn lied tot 
misschien wel een kilometer af-
stand hoorbaar. De vogels zijn dan 
ook erg dicht te benaderen zonder 
dat ze hun zang staken en dat zorgt 
in een zwoele meinacht voor onver-
getelijke herinneringen. Als ik na 
een uurtje of wat mijn bed weer 
opzocht tuitten mijn oren na van het 
nachtegalenconcert waarvan ik ge-
tuige was geweest. Zo sterk was dat 
natuiten dat ik ooit na zo’n expedi-
tie tot meerdere keren opnieuw uit 

Vogelgeluiden  
Toen ik zo’n dikke 40 jaar geleden 
vogels toevoegde aan mijn lijst van 
natuurinteresses, was het leren van 
de geluiden een van mijn eerste 
bezigheden. Ik was een jaar of vijf-
tien toen ik de meeste zangvogels 
probleemloos aan hun lied kon her-
kennen. Dat was reuze handig: het 
was niet meer nodig om moeizaam 
een in het struikgewas verborgen 
zangvogel op te sporen, iets dat 
maar zelden lukte want die beesten 
zijn een meester in verstoppertje 
spelen. Zelfs als je eindelijk een 
vogel in beeld kreeg betekende dat 
niet dat het determinatieprobleem 
was opgelost: fitis, tjiftjaf, tuinflui-
ter, nachtegaal, grauwe vliegenvan-
ger, heggenmus, spotvogel…ga er 
maar aan staan: allemaal bruine 
vogeltjes zonder duidelijke en on-
miskenbare kenmerken. Toen ik de 
zang eenmaal kende was het geen 
enkele probleem meer en kon ik 
fietsend onze vogelbevolking in 
kaart brengen. Luisteren naar vo-
gels wordt dan een tweede natuur. 
  
Tuitende oren 
Een aantal keren trok ik er ’s nachts 
op uit om, gewapend met mijn cas-
setterecordertje, op zoek te gaan 
naar de meester-zanger: de nachte-
gaal. Hoewel de nachtegaal in de 
meimaand dag en nacht zingt, is de 
nacht het moment om een indruk te 

mijn bed kwam in de stellige over-
tuiging dat in de achtertuin van 
mijn ouderlijk huis aan de Kapel-
straat een nachtegaal zat te zingen! 
  
Plaatstrouw  
Na zo’n nachtelijk bezoek aan de 
landgoederen Hondsdonk en Lug-
tenburg noteerde ik 15 zingende 
nachtegalen waarvan 4 exemplaren 
vanaf een plek te horen waren, na-
melijk vanaf de oprijlaan vanaf de 
Bredaseweg naar huize Hondsdonk. 
Andere vaste plekken rond Chaam 
voor nachtegalen (ze zijn extreem 
plaatstrouw) waren het moerasbos 
achter het Patersmoer, Leembeek 
tussen Ulicoten en Meerle, het moe-
rasbosje waar de Strijbeekse beek 
de Ulicotenseweg kruist en land-
goed Valkenberg. 
  
Verloren 
Nu ik dit opschrijf is het voor mij 
haast niet te bevatten dat dit werke-
lijk zo is geweest: immers in de 
loop van enkele decennia zijn AL  
deze plekken verloren gegaan! Van 
deze plaatsen was een zangpost op 

Nachtegaal                                                      Foto: Tom Verhulst, www.vogelplaat.nl 

De laatste nachtegaal 

 
 

“Avonddauw en sterrenvonken, 
Nachtegalen; liefdelof! 

Zalig dwaal ik, lentedronken, 
Door de blanke bloesemhof.” 

 
Helene Swarth 
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Hondsdonk nabij de Retten de aller-
laatste: ongeveer 20 jaar geleden. 
  
Korte opleving 
Wel hebben we een nachtegaal op-
leving gekend: na aanleg van het 
natuurgebied Het Broek mochten 
we tot onze grote vreugde weer 
nachtegalenzang in Chaam beluiste-
ren: het begon met een nachtegaal 
rond 2002 en het aantal steeg snel 
naar 5 exemplaren in 2008. Met 
zo’n schitterende biotoop, op maat 
gesneden zou je denken, voor de 
nachtegaal, rekenden we ons rijk en 
meenden voorgoed verzekerd te 
zijn van de prachtige nachtconcer-
ten, maar…de allereerste nachte-
gaal die we op het Broek mochten 
begroeten bleek in 2010 ook de 
laatste te zijn, het exemplaar dat 
ongeveer 5 jaar lang zijn zangpost 
had bij de witte slagboom keerde in 
2011 niet meer terug. De andere 
nachtegalen van Het Broek waren 
hem enkele jaren eerder al voorge-
gaan. En ook op het moment -25 
april 2012- dat ik dit schrijf, is het 
Broek (nog?) zonder nachtegaal… 
Aangezien nachtegalen in het alge-
meen hier arriveren tussen 12 en 25 
april, is voor dit jaar de komst niet 
meer te verwachten. Het voor mij 
dichtstbijzijnde gebied waar ze nog 
voorkomen is het dal van het Merk-
ske tussen Baarle-Nassau en Hoog-
straten. 
  
Dromen van terugkeer 
Waarom zijn alle nachtegalen uit 
het Chaamse verdwenen? Op ande-
re plaatsen in Nederland, bijvoor-
beeld in de duingebieden, gaat het 
uitstekend met ze en nemen de aan-
tallen zelfs toe. De natuurgebieden 
met geschikte biotopen in onze om-
geving zijn toch de laatste jaren 
vergroot, vermeerderd en verbe-
terd? Blijkbaar spelen andere facto-
ren een beslissende rol en mogen 
we vooralsnog alleen dromen van 
de terugkeer van de nachtegaal! 
  

 Frank Degenaar 
  

lymfklierkanker, miskramen, 
ADHD, verminderde productie van 
geslachtshormonen. Directe bloot-
stelling aan glyfosaat kan leiden tot 
hoesten, oogirritatie, diaree, korta-
demigheid, overgeven en vermoeid-
heid. De kans op uitspoelen naar 
het oppervlakte is groot waar het 
leidt tot sterfte van kikkers en ande-
re amfibieën. Kijk voor het onder-
zoeksrapport van Greenpeace op 
http://tinyurl.com/3tw7y54. 
 
Bijensterfte  
Het Ctgb heeft ook toestemming 
gegeven voor het gebruik van een 
nieuw bestrijdingsmiddel met de 
gevaarlijke stof imidacloprid. Deze 
stof heeft desastreuze gevolgen 
voor talrijke nuttige insecten. Be-
langrijke bestuivers zoals bijen en 
hommels kunnen hun weerstand 
erdoor verliezen, waardoor het mid-
del bijdraagt aan de alarmerende 
bijensterfte. Het oppervlaktewater 
in Nederland is nu al ernstig ver-
vuild met dit landbouwgif. Ook 
deze toelating moet volgens de Par-
tij voor de Dieren dus onmiddellijk 
weer worden ingetrokken. 
 

Sjef Langeveld en  
Sandra Reijnders 

H oewel al jaren bekend is dat 
glyfosaat een groot gevaar is 

voor de volksgezondheid, heeft het 
College voor de toelating van ge-
wasbeschermingsmiddelen en bio-
ciden (Ctgb) ervoor gezorgd dat 
een nieuwe variant van het gevaar-
lijke bestrijdingsmiddel Roundup 
nu ook toegepast mag worden bij 
het onderhoud van openbaar 
groen. 
 
Kamermeerderheid  
In Kamervragen is Atsma (milieu) 
er door de Partij voor de Dieren op 
gewezen dat een Kamermeerder-
heid hem heeft opgeroepen tot een 
verbod op Roundup. Glyfosaat, een 
van de bestanddelen van dit bestrij-
dingsmiddel, brengt grote gevaren 
met zich mee voor de gezondheid 
van dieren en mensen. Ook het toe-
laten van Roundup Force dient Ats-
ma onmiddellijk weer in te trekken. 
 
Gevaar volksgezondheid 
Greenpeace heeft een onderzoeks-
rapport gepubliceerd over Roundup. 
Glyfosaat, een van de bestanddelen, 
wordt in verband gebracht met 

Glyfosaat en imidacloprid 
moeten  

verboden blijven 

Honingbij                                                    Foto: Cees Damen 
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H et lijkt nog ver weg, maar 
het nieuwe Mark en Leij 

seizoen begint dit najaar eerder 
dan anders. Daarom nu al de aan-
kondiging voor de volgende lezing.  
 
Heike van Gils is in 1978 in Baarle-
Nassau geboren. In 1997 ging ze 
biologie studeren.  Tijdens haar 
studie reisde Heike in Australië en 
Azië en voor haar laatste afstudeer-
vak kwam ze in 2004 toevallig in 
het zuiden van de Colombiaanse 
Amazone terecht. De vriendelijk-
heid van de mensen in de Amazone 
deed al snel haar hart spreken. Ze 
begon projectvoorstellen te schrij-
ven met initiatiefnemers van de Ti-
kuna inheemse gemeenschap San 
Martin de Amacayacu. Spoedig 
kregen de voorstellen financiële 
steun van het Bossen Nood Fonds, 
BothEnds en oneMen. Om alle acti-
viteit meer identiteit te geven werd 
in 2007 in Nederland de Small 
World Foundation opgericht. Het 
doel van deze stichting is het cre-
ëren van directe contacten tussen 
initiatieven in ontwikkelingslanden 
en donateurs die deze initiatieven 
willen steunen. Tot op heden zijn 
de activiteiten alleen nog op San 
Martin de Amacayacu gericht.  
 

Na jarenlang te hebben gewerkt aan 
het in kaart brengen van het voor-
ouderlijk grondgebied van deze 
gemeenschap, werd eind 2011 de 
aanvraag tot officiële erkenning van 
dit gebied afgerond. Het komende 
jaar 2012 zal deze aanvraag richting 
de Colombiaanse overheid worden 
gestuurd. Dan zal er een lange eva-
luatieperiode volgen, met hopelijk 
een positief resultaat. Ondertussen 
zal het beheer van natuurlijke be-
staansbronnen (hout, zand, gravel, 

vis en wild) in 
dit gebied wor-
den aangekaart.  
 
Momenteel runt 
Heike een klein 
hotel-restaurant 
in San Martin de 
Amacayacu, sa-
men met haar 
partner en zijn 
familie. Haar 
verhaal gaat over 
het leven in San 
Martin de Ama-
cayacu, de over-
heid, de school, 

het levensonderhoud, de cocaplan-
tages, het toerisme, de rolverdeling, 
de akkers, de gezondheidszorg, ont-
spanning en de kerk. 
 

Sandra Reijnders 
Foto’s: Heike van Gils 

Lezing Colombia 

donderdag  
30 augustus  

 
20.00 uur 

café Bellevue  
Chaam 

 
Heike van Gils  

 
beelden en haar  

verhaal over  
 

Colombia 
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brandschoon te houden. Alleen als 
de zeer dicht ingeplante haren los 
van elkaar zitten, blijft er lucht tus-
sen, die voor isolatie en dus warmte 
zorgt. Otters hebben geen vetlaag 
die isoleert en dreigen aan longont-
steking te sterven als hun pels door 
vuil of olie in het ongerede raakt. 
Voor deze beestjes is de plezier-
vaart dan ook zeer onplezierig.  
 
Symbool 
De otter is een fantastische zwem-
mer die met de stijve haren van zijn 
snor en wenkbrauw de geringste 
stroming in het water kan waarne-
men en hij "voelt" een visje als het 
ware wegsluipen om hem dan 
alsnog te verrassen. Zo'n doorge-
winterde oude rot in het vissersvak 
kun je als symbool van ons water-
land toch niet missen? Als we er 
met z'n allen niet snel alles aan-
doen, kunnen we Nederland mis-
schien maar beter opheffen. Zet de 
muskusratten dan maar aan de dij-
ken...! 
 

Tekst en foto’s: 
Dick J.C. Klees 

www.studiowolverine.com  

I n ruil voor een maaltje vis, 
rust en schoon water is de ot-

ter de beste muskusrattenvanger 
die er is. 
 
Bijna uitgestorven 
Middernacht, een besnorde visser in 
bontjas zet een maaltje vis aan land. 
Beducht voor de AID? Welnee. Dit-
maal gaat het om de vrolijkste vis-
senvanger die ons land rijk is, of-
schoon hij wel de oorzaak is van 
heel wat gekrakeel ten burelen van 
het ministerie van landbouw en vis-
serij. Al de jaren, waarin het al lang 
duidelijk was dat het buitengewoon 
slecht ging met de otter gebeurde er 
niets. Nadat de term uitgestorven 
was gevallen, haastte men zich in 
het starten van programma's die de 
otter een helpende hand moesten 
bieden. De tragiek van de geschie-
denis leert ons dat pas als iets ver-
dwenen is, de rijkdom van de van-
zelfsprekende aanwezigheid op 
waarde wordt geschat.  
 
Jammer 
Want juist dit energiek stuk speel-
graag elastiek verdient zoveel beter. 
Datzelfde ministerie zou hem allang 
voordien omarmd moeten hebben. 
Van nature is hij de beste muskus-

rattenvanger: geen verzuim, geen 
atv-dagen, altijd paraat. Een paar 
visjes, rust en schoon water is alles 
waarvoor hij zijn arbeidscontract 
getekend zou hebben. Kan de staat 
zich beter wensen? Tot op heden 
echter is het inwilligen van deze 
eisen te lang in de planningsfase 
blijven steken. Voor een veelvoud 
aan kosten is vervolgens over herin-
troductie van duur gekweekte die-
ren gesproken. En dat terwijl we 
zelf ook baat hebben bij rust en hel-
der schoon water.  
 
Slapstick 
Trouwens, we zouden met een alge-
mene terugkeer van de otter in nog 
meer opzichten worden beloond. 
Het tafereel van ravottende otters 
kan wedijveren met de betere slap-
stick. Welk ander dier houdt van 
sleetje rijden? Niet alleen in de 
sneeuw, maar ook van steile mod-
deroevers. En moederotters worden 
niet boos als je "kleren" vuil wor-
den. Sterker nog, ze doen gewoon 
mee.  
 
Schone pels 
Daarna gaan ze met z'n allen in bad. 
Het is namelijk wel van levensbe-
lang voor elke otter om z'n pels 

Otter 
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O p 18 april gaf Karel Leenders 
in Bellevue een lezing over 

de geschiedenis van het landschap 
van het Markdal. De apparatuur 
van Mark en Leij wilde niet doen 
wat hij moest doen, maar dat bleek 
niet zo erg. Karel kan namelijk 
zeer beeldend vertellen. Hieronder 
het verhaal, zoals ik het begrepen 
heb. 
 
Het dal van Breda 
Vierhonderdmiljoen jaar geleden 
strekte zich ten zuiden van Breda 
het bergmassief Brussel uit. Breda 
lag op de helling van dit oude 
gebergte. Een helling die gemiddeld 
één meter per kilometer daalde. De 
rivier de Senne stroomde van Brus-
sel naar Breda via een kloof: het dal 
van Breda. Onder alle latere afzet-
tingen is dit dal nog steeds in tact. 
 
Kempische kleien 
Later vormde zich door erosie een 

dalvormige laagte tussen Brussel en 
Breda. Deze laagte liep van oost 
naar west richting Brugge. Hierdoor 
werd de rivier van zijn oorsprong 
afgesneden en afgeleid naar het 
westen. Bij Turnhout en Putten wa-
ren wadden. De afzettingen uit deze 
tijd worden de Kempische kleien 
genoemd of de afzettingen van 
Kedichem. Door het afzetten van 
dekzand in de wadgeulen, ontston-
den nieuwe rivierlopen. De noorde-
lijke resten van de oude rivier de 
Mark werden nog slechts gevoed 
door regenwater.  
 
Start bij rijt 
Benedenstrooms van landgoed Val-
kenburg lopen nauwelijks vertakte 
beken. Bovenstrooms zijn er vele 
kleine beekjes. Dit patroon ken-
merkt het stroomgebied van de 
Mark ook op andere plaatsen. Af-
hankelijk van de ligging van de hei-
degebieden, vormde het landschap 
zich daar omheen. Op de heide la-

gen geen waterlopen. In komvormi-
ge laagten aan de rand van de hei-
degebieden verzamelde zich het 
water. Gebiedsnamen als Rijt en 
Rith herinneren ons nog aan deze 
laagten. Hieruit ontstond een beekje 
dat het water kronkelend naar lager 
gelegen gebieden bracht. Later, tij-
dens het ontginnen van de heide, 
zijn voor de afwatering rechte slo-
ten gegraven. Deze liggen boven-
strooms van de rijten en zijn dus 
niet oorspronkelijk.  
 
Romeinen 
Tot 273 na Christus bevolkten de 
Romeinen de zandgebieden. Na 400 
n.Chr. waren alle Romeinen weg. 
Er was geen bewoning meer: de 
post Romeinse leegte. Wel zijn er 
vondsten gedaan van bewoning 
door Saksen. Zij waren ingehuurd 
(geweest?) om de grenzen te verde-
digen. 
 
Middeleeuwen 
In Breda houdt de helling van het 
landschap op net als in Den Bosch. 
Bij veel regenval schiet Breda daar-
om gemakkelijk onder water. Bene-
denstrooms van Breda daalt het wa-
terpeil gemiddeld nog maar ander-
halve meter. Hier ontstond het Hol-
land veengebied. De Middeleeuwse 
Mark liep langs de Zwartenbergse 
molen bij Etten-Leur, door de Leur-
se Haven en door Zevenbergen en 
Klundert. Bij Steenbergen is de bo-
dem opgeslibd, waardoor hier tij-
dens de Elisabethsvloed geen scha-
de was. Oostelijker wel. In Breda 
heette elk openbaar water ‘de 
Mark’. In oude geschriften vind je 
nog zinnen als ‘het onderhoud van 
alle de Marken’. Breda bestond uit 
vele eilandjes. 
 
IJzertijd 
In de ijzertijd was er tussen de 

Terugblik lezing door Karel Leenders over 
Markdal 
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Mark en de Strijbeekse heide een 
smalle strook cultuurgrond met 
graslanden (lage delen) en akkers 
(hoge delen). Daarop stond elke 
paar honderd meter een boerderij. 
Voorbeelden zijn Schoondonk en 
Daasdonk. Op bredere cultuurstro-
ken ontstonden gehuchtjes zoals 
Ulvenhout en Notsel. Bij elk ge-
hucht was een kapelletje. Ten wes-
ten van de Aa of Weerijs was meer 
ruimte, dus daar ontstonden meer 
gehuchten. 
 
Modernisering 
In 1530 kreeg Breda een moderne 
omwalling. De Middeleeuwse 
stadsmuur kon daarom weg. Als 
gevolg van de turfwinning ontstond 
de Prinsenkade. Toen kreeg de ha-
ven dus pas twee kades. In 1760 
werd voor de trekschuiten ter hoog-
te van de oude suikerfabriek al een 
rivierbocht afgesneden.  
 
Getijdegeul 
De Mark was een brede getijdegeul 
die tot in Breda doorliep. Ten oos-
ten en ten westen van de vesting 
lagen waterbekkens en sluisjes. De 
waterbekkens liet men bij vloed vol 
lopen. De bekkens liepen leeg via 
de watermolens, zodat de molens 

door water werden aangedreven. 
Dergelijke voorzieningen bevonden 
zich ter hoogte van de Markendaal-
seweg, het  kasteel  en  het  Van 
Coothplein. Door het indijken van 
het land verdween de getijdewer-
king, waardoor de watermolens niet 
meer werkten. In 1826 zijn Mark en 
Dintel definitief gescheiden van het 
buitenwater. De circa honderdtwin-
tig meter brede geul werd ongeveer 
honderd meter smaller. 
 

Weetjes 
Na de pauze deed de apparatuur  
het weer en stormden we nog even 
door de plaatjes. Het meeste hadden 
we in onze verbeelding al gezien, 
dankzij de levendige vertelwijze 
van Karel. We kregen her en der 

Markdal bij Notsel                                                            Foto: Wim Dumont 

nog wat aanvullende informatie en 
leuke weetjes: 
•  Rond Breda lagen circa zestig 
landgoederen. De lanen waren 
meestal gericht op de toren van 
Breda. Het landgoed van de paters 
in Meersel-Dreef is hier een voor-
beeld van. De Dreef is de lijn die op 
de toren gericht is. Het lange rechte 
gedeelte van de Galderse weg is 
daarentegen gericht op de toren 
van Meer; 
•  In het Markdal vormde zich veen. 
Op de plaats waar oude kerken 
staan lag een heuvel. Door over-
stromingen zette zich zand en klei 
af; 
•  Zondereigen heeft nog een 
Bronstijdstructuur (3000 jaar gele-
den) en ligt op een cirkelvormige 
heuvel; 
•  Het kasteeltje Daesdonck is van 
1700. Vlak in de buurt ligt de Mo-
lenbeemd. In Bovendonk is een mo-
lensteen gevonden. Mogelijk is deze 
van de molen bij Daesdonck. De 
molen is in 1729 door soldaten af-
gebrand; 
•  De Haagdijk overbrugt de lagere 
gronden tussen de middeleeuwse 
stad Breda en de hogere gronden 
van Prinsenhage; 
•  Zevenbergen lag vroeger in Hol-
land; 
•  Ten zuidwesten van het middel-
eeuwse Breda lagen vele eilandjes 
in de Mark; 
•  Waar nu de A16 over de Mark 
loopt lag vroeger het veer naar 
Holland: het Zonzeelsveer (1421); 
•  Turf van de Bremberg werd in 
1330 afgevoerd via de Leursevaart; 
•  De polder Zwartenberg was 
veengebied. 
 
Oorsprong van de Mark? 
Vaak hoor je mensen zeggen dat ze 
zoeken naar de oorsprong van de 
Mark. Deze is dus niet te vinden 
binnen het huidige stroomgebied. 
De oorsprong ligt ergens bij Brus-
sel. 
 

Sandra Reijnders 

… In Bovendonk 
is een molensteen 
gevonden... 
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uitvoering.  
Nadat administratief alles was gere-
geld kon de uitvoering van start: de 
natuurwaarden van de Kievitsmoe-
ren verder ontwikkelen door het 
mogelijk maken van extensief be-
heer en begrazing en het verwijde-
ren van ongewenste zaken als een 
betonnen pad en steile oevers van 
sloten.  
Enkele plaatselijke aannemers wer-
den betrokken bij de uitvoering van 
het plan. Ook voor de begrazing 
heeft Natuurmonumenten een sa-
menwerking met een plaatselijke 
biologische boer.  

Officieel moment tijdens wande-
ling 
Nu het natuurbeheer daadwerkelijk 
is gestart was het moment daar voor 
de monniken en boswachters om de 
Kievitsmoeren gezamenlijk te be-
zoeken. Het biologische melkvee 
graasde op de weilanden, de vochti-
ge graslanden kleurden paars van 
de Pinksterbloemen, de kruidenrij-
ke akkers zijn ingezaaid en vanaf de 
nieuwe bankjes hadden de wande-
laars een fraai uitzicht op de Abdij 
en de omgeving.  
Tijdens deze wandeling is door de 
prior van de Abdij en de beheerder 
van Natuurmonumenten een ter-
reinbord onthuld. De Abdij en Na-
tuurmonumenten hebben veel ver-
trouwen in een mooie toekomst 
voor de Abdij en de natuur. Het 

duurzaam beheerkantoor op land-
goed Visdonk, Roosendaal. Samen 
met een brasserie en het Milieu 
Educatief Centrum is deze bezoe-
kersvoorziening in het groen een 
bijzondere plek op het landgoed. En 
een ideaal start- of eindpunt van een 
bezoek aan het landgoed. Twee juni 
jl. heeft een feestelijke opening 
plaatsgevonden. Het gedeelte met 
de tentoonstelling geeft informatie 
over Visdonk, maar in algemene zin 
ook over natuur, biodiversiteit en 
cultuurhistorie. Met wisseltentoon-
stellingen is er ieder kwartaal weer 
iets nieuws te beleven.  
Meer informatie op http://
w ww. na tuu rmo nu me nte n. nl /
content/visdonk  
 
  
Samenwerking Abdij Maria Toe-
vlucht 
Vanaf begin dit jaar werken de 
monniken van de Abdij Maria Toe-
vlucht samen met de boswachters 
van Natuurmonumenten aan de ont-
wikkeling van het nieuwe natuurge-
bied Kievitsmoeren. Op zaterdag 28 
april was er een gezamenlijke acti-
viteit met een wandeling en onthul-
ling van een terreinbord. 
Kievitsmoeren ligt rondom de Ab-
dij Maria Toevlucht in Zundert en 
wordt omsloten door bestaande na-
tuurgebieden als De Moeren, Pan-
nenhoef en Lange Maten. De ont-
wikkeling van de Kievitsmoeren als 
laatste schakel maakt het gebied 
waardevol voor planten en dieren, 
maar ook voor rustzoekende bezoe-
kers.  
 
Van visie naar uitvoering 
Op 1 januari is de officiële samen-
werking tussen de Abdij en Natuur-
monumenten gestart. Voor die tijd 
is er gewerkt, samen met het coör-
dinatiepunt Brabants Landschap, 
aan een visie voor dit nieuwe ge-
bied en de voorbereidingen van de 

B ij FSC denken veel mensen 
aan tropisch hardhout, maar 

ook in Nederland wordt gewerkt 
met dit keurmerk voor verant-
woord bos- en natuurbeheer. 
 
FSC-certificaat 
Natuurmonumenten is al meer dan 
107 jaar bezig met het beschermen 
van de natuur in Nederland. Een 
ervaren beheerder, maar toch is het 
goed om de eigen werkwijze onaf-
hankelijk te laten beoordelen. Het 
onlangs behaalde FSC-certificaat 
voor West-Brabant is dus vooral 
belangrijk om te kunnen aantonen 
dat het beheer volgens deze interna-
tionale regels wordt uitgevoerd. 
Hierin is er aandacht voor milieu, 
het voldoen aan wetgeving, het vol-
gen van eigen beleid en het commu-
niceren met de omgeving.  
Naast het aantonen van zorgvuldig 
beheer kunnen nu ook vrijkomende 
producten uit de natuurgebieden 
met het FSC-keurmerk worden ver-
kocht. In Nederland gaat het ook 
vooral om hout, maar ook snippers 
van snoeihout, hooi en bijvoorbeeld 
ons Brabants Gageltje kunnen met 
het FSC-keurmerk worden ver-
kocht.  

 
Visdonk 
Sinds 1 april jl. heeft Natuurmonu-
menten West-Brabant een nieuw, 

Natuurmonumenten informeert 

Officieel moment  
Foto: Frans van Zijderveld 
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natuurgebied is voor wandelaars 
grotendeels opengesteld op wegen 

en paden en dus volop beleefbaar. 
Geniet er van in stilte! 
Boomkikker 
In een vorige nieuwsbrief is verteld 
over de herintroductie van de 
boomkikker in 2011. Na de voor 
Nederlandse begrippen strenge win-
ter was het afwachten of dit mooie 
felgroene kikkertje de kou zou 
overleven. Boswachter Kees Akker-
mans heeft inmiddels, waarschijn-
lijk net als bekende bezoekers van 
de Chaamse Beken, volop roepende 
boomkikkers gehoord. En op ver-
schillende, behoorlijk van elkaar 
liggende plekken. Verheugend dat 
dit natuurherstel goed gaat. De na-
tuur rondom Chaam wordt hiermee 
nog interessanter. Er zijn veel waar-
nemingen van vogels, insecten en 
amfibieën. Ook op de afgegraven 
graslandpercelen kiemen steeds 
meer plantensoorten. Met de aan-
plant van landschapselementen en 
het graven van poelen is er land-
schappelijk veel gedaan aan herstel 
van het oorspronkelijk kleinschali-
ge beekdallandschap. Allemaal 
hoopvolle ontwikkelingen die je 
zelf kunt volgen door het bezoeken 
van de natuurgebieden. U bent van 
harte welkom!  
 

Frans van Zijderveld 
Natuurmonumenten West-

Brabant, Dennescheerderdreef 
11, 4707 PK  Roosendaal 

 

I n onze provincie komen steeds 
meer meldingen van enorme 

aantallen zonnebaarzen in vennen 
en amfibieënpoelen. Een voorbeeld 
is het natuurgebied de Kogelvan-
ger in het Mastbos bij Breda Bij 
inventarisatiewerkzaamheden in 
de afgelopen weken werden vooral 
grote hoeveelheden van deze 
prachtige vissen aangetroffen. 
Vooral in Brabant en Limburg 
zorgen deze roofvissen voor slape-
loze nachten bij natuurbeheerders. 
Tot in de jaren negentig van de 
vorige eeuw viel het allemaal nog 
wel mee; zo af en toe kwam je een 
zonnebaars tegen. De laatste 15 
jaar groeien de populaties explo-
sief. Tegelijkertijd neemt het aan-
tal ongewervelde waterdieren en 
het aantal amfibieën spectaculair 
af.  
 

Kenmerken zonnebaars 
De zonnebaars komt uit een gebied  
in het midden  van de Verenigde 
Staten en kan daar 25 cm lang wor-
den. In ons land worden ze niet gro-
ter dan 15 cm. De rug van dit visje 
is donkerblauw en  de zijden zijn 
groen met bruine bloktekening in 
dwarse banden en bovendien be-
zaaid met gele schitterende vlekjes. 
De borst is geel of oranjerood en de 
buik en anaalstreek roze-violet.  Op 
de kieuwdeksels zit een opvallende 
zwarte vlek met een lichte rand. 
In de paaitijd - mei tot augustus - 
graven ze een ruim 40 centimeter 
brede legkuil. Tijdens de aanleg van 
het nest en een poosje na de vol-
tooiing ervan, houdt het mannetje 
de andere vissen op afstand, ook 
zijn vrouwelijke soortgenoten. Na 
enige tijd worden zijn aanvallen op 
de wijfjes minder fel en vervolgens 

Zonnebaars:  
een  vraatzuchtige vreemde-

ling 

Zonnebaars                           Foto: Arnold van Rijsewijk 

Boomkikker             Foto: Hans Oomen 
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jaagt hij ze zelf naar het nest. Tij-
dens het paaien ligt het vrouwtje op 
haar zij, op de bodem van het nest. 
Vrouwtjes van deze vissen kunnen 
tot bijna 3000 eieren afzetten. De 
paring duurt een 15-30 minuten, 
waarna het mannetje het wijfje 
weer verjaagt en de wacht bij het 
nest betrekt tot de larven uit de ei-
tjes komen. Deze komen ook alle-
maal uit. De duizenden jongen 
zwermen al snel langs het waterop-
pervlak op zoek naar pekelkreeftjes 
(artemia) en ander levend voedsel. 
Na een paar weken zijn ze al ruim 
één centimeter. Na een jaar al drie 
centimeter. Het tweede jaar groeien 
ze uit tot acht centimeter en dan 
zijn ze ook geslachtsrijp.  
Het voedsel van deze baarsachtige 
bestaat uit  zoöplankton (bijv. wa-
tervlooien), roeipootkreeften, ande-
re kreeftachtigen, insecten(larven), 
kevers, slakken, kleine vis, amfibie-
ëneieren en -larven. In tijden van 
voedselschaarste vindt ook kanni-
balisme plaats. 
De zonnebaars is als aquariumvis 
aan het eind van de 19de eeuw inge-
voerd in Europa en sinds het begin 
van de vorige eeuw in Nederland in 
open water  aanwezig. In de jaren 
vijftig kwam de zonnebaars vooral 
voor in vennen en leemkuilen in het 
gebied van de Dommel. In de jaren 
negentig zijn de aantallen in vennen 
en amfibieënpoelen, vooral in Bra-
bant en Limburg, fors toegenomen. 
 
Oorzaken recente toename 
De toename van het aantal zonne-
baarzen in de laatste 15 jaar kan 
niet toegeschreven worden aan een 
groter waarnemerinspanning omdat 
het aantal waarnemingen van zon-
nebaarzen gedeeld wordt door het 
totaal aantal waarnemingen aan 
zoetwatervissen. In de periode 1991
-2000 waren 13 uurhokken bezet 
door zonnebaars en in de periode 
2001-2011 99 uurhokken. 
Hoe valt deze toename te verkla-
ren? Wanneer de poelen of vennen 
in verbinding staan met sloten, be-
ken, e.d. dan kan een vis gewoon 

naar binnen zwemmen. Bij volledig 
geïsoleerde wateren zouden vogels 
de oorzaak kunnen zijn, eitjes kun-
nen immers aan de poten van vo-
gels blijven plakken. In beide ge-
vallen is het een raadsel waarom dit 
pas de laatste jaren is gebeurd. Of is 
er soms een “nieuwe” vogel met 
speciale plakpoten?   
Over het algemeen treden zonne-
baars invasies op in geïsoleerde 
wateren, zoals vennen en amfibie-
ënpoelen. Omdat de betreffende 
wateren meestal dichtbij de be-
woonde wereld liggen en ook goed 
toegankelijk zijn ligt het voor de 
hand te denken dat de vissen door 
mensen zijn uitgezet. De laatste 
decennia is het aantal tuincentra 
fors uitgebreid en daarmee ook de 
gespecialiseerde vijverafdelingen. 
Zonnebaarzen worden/werden aan-
geprezen om vijvers vrij te houden 
van muggenlarven en ander onge-
wenst gespuis. Een probleem met 
zonnebaarzen in de vijver is dat ze 
zich flink voortplanten. En wat doe 
je dan met de overtollige vissen? 
Omdat je ze niet dood wilt maken 
zet je ze met de beste bedoelingen 
uit  in de natuur. 
De stilstaande wateren waarin de 
zonnebaarsinvasies optreden blijken 
vaak recentelijk aangelegd te zijn. 
Door natuurontwikkeling in beek-
halen met bijbehorende aanleg van 

amfibieënpoelen ontstaat een ideaal  
voortplantingshabitat voor de zon-
nebaars. Bij hoog water stroomt er 
water uit de beek in de poelen. Zon-
nebaarzen kunnen op deze manier 
de poelen koloniseren en zich daar 
voortplanten. Later kunnen de jon-
ge visjes weer de beek in. Omdat 
natuurontwikkeling in beekdalen in 
de nabije toekomst vaak gepaard 
zal gaan met waterberging zal de 
zonnebaars nog flink in aantal toe-
nemen. 
Poelen en vennen die recent zijn 
uitgebaggerd blijken ook vaak heel 
populair te zijn bij de zonnebaars. 
Kale zandige bodems blijken de 
favoriete plek om legkuilen te ma-
ken. In oude vennen met een dikke 
sliblaag moeten  de mannetjes aan-
zienlijk meer moeite doen om een 
legkuil te maken.  
 
Gevolgen voor het ecosysteem 
De zonnebaars eet zo ongeveer al-
les wat beweegt en wat niet te groot 
is. Het begint met hele kleine dier-
tjes (het zogenaamde zoöplankton). 
Normaal houden deze diertjes algen 
enigszins onder de duim. Wanneer 
de algen niet meer worden opgege-
ten zal het water troebel worden. 
Zonnebaarzen eten ook zogenaam-
de detrivoren, dat zijn organismen 
die afval eten. Afname van deze 
organismen zal leiden tot ophoping 

Zonnebaars                             Foto: J.C. Schou, www.biopix.nl 
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van dood materiaal op de bodem en 
daardoor ook troebel water veroor-
zaken. 
Vertroebeling van het water heeft 
weer gevolgen voor de plantengroei 
omdat er minder licht op de bodem 
komt. Uiteindelijk raakt het hele 
ecosysteem uit balans’ 
Iets grotere diertjes, zoals libellen-
larven, kevers en wantsen blijken 
ook enorm af te nemen door de ac-
tiviteit van de zonnebaars. Uit een 
onderzoek bleek dat vennen zonder 
zonnebaars ongeveer 1300 indivi-
duen per m2 te herbergen, terwijl in 
een ven met veel zonnebaarzen de 
dichtheid slechts  66 individuen per 
m2 was. 
Stichting RAVON (Reptielen, Am-
fibieën en Vissen Onderzoek Ne-
derland) heeft een mooie site waar-
op een illustratief  voorbeeld is te 
vinden van de invloed  van de zon-
nebaars op beschermde diersoorten: 
“Een voorbeeld van een ven waar 
meerdere soorten van verschillen-
de Rode Lijsten voorkomen is het 
Rauwven te Erp in de gemeente 
Veghel. Dit ven werd tot de jaren 
90 door negen soorten amfibieën 
gebruikt als voortplantingsplaats. 
Onder deze soorten zitten er maar 
liefst vier van de Nederlandse Ro-
de Lijst die als bedreigd of kwets-
baa r  w o r de n  be s chouw d 
(Knoflookpad, Kamsalamander, 
Poelkikker en Heikikker). Ergens 
in de jaren 90 verscheen de zonne-
baars in het ven en naar nu blijkt 
met verstrekkende gevolgen. Tij-
dens een onderzoek dat in 2003 is 
uitgevoerd kon nog maar van vier 
soorten amfibieën succesvolle 
voortplanting worden aangetoond. 
Dit zijn alpenwatersalamander, 
kleine watersalamander, de twee 
soorten groene kikkers en mis-
schien de heikikker. Van de zeer 
zeldzame knoflookpad wordt ge-
vreesd dat de soort is uitgestor-
ven! Kamsalamander, gewone pad 
en bruine kikker komen in het ge-
bied nog wel voor, maar zijn zeld-
zaam en planten zich in het ven 
niet meer voort. In 2002 werden er 

de zonnebaars. 
4. Kleine poelen kunnen worden 
gedempt en elders opnieuw worden 
aangelegd. 
5. Het droogleggen van vennen en 
poelen. Leegpompen dus. Dit is een 
rigoureuze maatregel waar amfibie-
ën veel minder van te lijden hebben 
dan organismen die strikt aan water 
gebonden zijn. Dit kan het beste in 
de herfst gebeuren. Dan zijn er nau-
welijks amfibieënlarven met kieu-
wen. 
6. Het vergroten van de droogvalf-
requentie van ondiepe wateren. In 
de natuur vallen vennen in droge 
periodes wel eens droog. Je kunt de 
natuur een handje helpen door bij-
voorbeeld een ven ondieper te ma-
ken of door de afvoer van water te 
stimuleren. 
7. Het gebruiken van chemische 
bestrijdingsmiddelen. Rotenon is 
het bekendste pesticide (=een stof 
die giftig is voor vissen). Deze stof 
is zo ongeveer dodelijk voor alle 
waterorganismen. 
8. Het beperken van de migratie. Je 
kunt bijvoorbeeld fijnmazige roos-
ters plaatsen waar de zonnebaars 
nier doorheen kan. 
9. De bevolking duidelijk voorlich-
ten over de gevolgen van het uitzet-
ten van exoten. 
 
Helemaal niets doen is natuurlijk 
ook een optie, maar voor wateren 
met belangrijke populaties be-
schermde dieren zal er toch echt 
iets moeten gebeuren. Waarschijn-
lijk zal het een combinatie worden 
van enkele van de bovengenoemde 
maatregelen. 
 

Erik van der Hoeven 
 
 
 
 
               

tijdens onderzoek 15 soorten libel-
len in en bij het ven aangetroffen. 
Twee daarvan, de tengere pantser-
juffer en de koraaljuffer staan op 
de Nederlandse Rode Lijst van 
libellen. Er werden nog slechts 
drie en één volwassen exemplaren 
van deze soorten waargenomen. 
Om verbetering in de situatie te 
brengen zijn er in 2002 door een 
beroepsvisser, vrijwilligers, een 
hengelsportvereniging, water-
schap de Aa, de gemeente Veghel 
en Stichting RAVON verschillende 
visacties geweest waarbij uitein-
delijk een kleine 4000 zonnebaar-
zen uit een stuk van ongeveer 900 
m2 werden gevangen, nadat het 
ven was leeggepompt. Een enorm 
aantal voor zo’n klein deel van het 
ven dat nog water bevatte. 
Voor de bedreigde knoflookpad 
kwam deze actie wellicht te laat.” 

 
Maatregelen 
In de literatuur kom je uiteenlopen-
de maatregelen tegen die genomen 
zouden kunnen worden om de on-
gewenste verspreiding van  de zon-
nebaars tegen te gaan.  
1. Het stoppen van de verkoop van 
zonnebaars. Op dringend verzoek 
van RAVON heeft de grootste dis-
tributeur van aquarium- en vijver-
producten in Nederland (Aqua-
distri)  in 2010 het besluit genomen 
de verkoop te staken. Het verzoek 
van RAVON was overigens al in 
2003 gedaan. 
2. Het wegvangen van de zonne-
baars, Het is bijna niet mogelijk om 
alle vissen in een poel te vangen. 
Wanneer er een paar over blijven 
zal de invasie na enkele jaren weer 
een feit zijn. Het wegvangen zal 
regelmatig herhaald moeten wor-
den. 
3. Het inzetten van natuurlijke vij-
anden. De meest voor de hand lig-
gende kandidaat is de snoek. De 
vraag is natuurlijk of de snoek zich 
ook niet zal vergrijpen aan be-
schermde diersoorten.  De indruk 
bestaat dat de snoek minder schade-
lijk is voor de amfibieënstand dan 

Bronnen: 
Kleef, H.H. van & J. van 
Delft, 2012. Naar bestrij-
dingsmogelijkheden van de 
Zonnebaars. De Levende 
Natuur 113 (2): 40 – 44. 
RAVON-site: 
 www.ravon.nl 



Tussen Mark en Leij 

Foto: Marth Wildhagen 
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in een natuuronvriendelijke omge-
ving. Deze samenwerking resulteer-
de in het “Plan Watersnip” (1992) 
waarmee de basis gelegd werd voor 
het “Beekdallandschap Zwarte 
Beek”, één van de elf “Grote Land-
schappelijke Eenheden” in Lim-
burg.   
 
Uitbreiding 
De inspanningen van de betrokken 
gemeenten (Hechtel-Eksel, Berin-
gen, Lummen, Halen), het provin-
ciebestuur van Limburg, de Vlaam-
se en de Militaire Overheid kwa-
men in een stroomversnelling. Ge-
zamenlijk werd voor het hele beek-
dallandschap het Vlaamse bezoe-
kerscentrum ‘De Watersnip’ in 
Koersel opgericht. De Vlaamse 
overheid bouwde rondom de vallei 
nieuwe natuurreservaten uit: Hel-
derbeek, Mijnterrils van Zolder en 
Beringen, Rotbroek ,… en stelde 
het beheer van gemeentebossen 
beter af op de gewenste natuur-
waarden. De Provincie Limburg 
droeg bij aan de verdere uitbouw 
van de Bocht van Laren in Lummen 
en de Vlaamse Landmaatschappij 
startte samen met het Agentschap 

Protest  
Met de steun van Natuurpunt en 
diverse deskundigen werd een pro-
testactie opgezet. Terwijl veel ande-
re beken sterk werden aangetast, 
wist de Zwarte Beek haar dromeri-
ge bochten en oevers te behouden. 
De dreigende plannen maakten 
plaats voor meer rooskleurige ver-
sies, zoals het “Plan Watersnip”.  
Op basis van dit plan zette Natuur-
punt al haar mogelijkheden in voor 
de verdere uitbouw en het beheer 
van het Beekdallandschap Zwarte 
Beek. Ook deed onder meer het 
Agentschap voor Natuur en Bos 
grote inspanningen voor de natuur 
in het gebied. 
 
Behoud 
Vanaf het prille begin voerde de 
vereniging Natuurpunt een twee-
sporenbeleid: enerzijds werd met 
grote ambitie en daadkracht een 
eigen natuurgebied uitgebouwd en 
anderzijds werden talrijke partners 
betrokken bij het duurzame behoud 
van natuur en landschap in de Val-
lei van de Zwarte Beek en haar rui-
me omgeving. Natuur kan zich im-
mers niet handhaven op een eiland 

M ark en Leij organiseert op 
zondag 23 september een 

excursie naar het unieke stroom-
gebied van de Zwarte beek. In de 
folder “Vallei van de Zwarte 
Beek” een publicatie van Natuur-
punt België, lezen we ondermeer 
het volgende. 
 
Vallei  
Op 75 km van Chaam ligt in Koer-
sel de vallei van de Zwarte beek. 
Deze beek kronkelt door het westen 
van Belgisch Limburg. Met haar 
1500 hectare grote vallei vormt ze 
één van de grootste natuurgebieden 
in Vlaanderen. Ze strekt zich uit 
vanaf de rand van het Kempens 
plateau te Hechtel tot in Diest, waar 
de Zwarte Beek samenvloeit met de 
Demer. 
 
Woeste natuur 
De Zwarte Beek slingert tussen na-
tuurlijke oevers, begeleid door ver-
raderlijke moerassen en donkere 
broekbossen op dikke veen pakket-
ten. Grote stuifzandcomplexen, 
glinsterende vennen, uitgestrekte 
bossen en heidegebieden en hier en 
daar nog wat brokjes echt woeste 
natuur. Het gebied wordt geken-
merkt door een verwevenheid van 
kleinschalige landbouwpercelen, 
vochtige tot natte hooilanden, ruig-
ten, broekbossen, beekbegeleidend 
bos en heidefragmenten. 
 
Bedreigd 
Nochtans zag het er enkele tiental-
len jaren geleden niet goed uit. Be-
ken rechttrekken, moerassen droog-
leggen… Zelfs weekendhuisjes, 
caravans en een heus vakantiedorp 
stonden op stapel. Diepe sloten 
zouden grote delen natte heide en 
vennen droog leggen. Als klap op 
de vuurpijl zou er een autosnelweg 
dwars door het beekdallandschap 
komen.  
 

Excursie Zwarte beek 
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voor Natuur en Bos een natuurin-
richtingsproject in Koersel. 
 
Life 
Deze dynamiek resulteerde ook in 
een afspraak tussen de Vlaamse 
overheid en de federale overheid 
om in het hele militair domein van 
Leopoldsburg (en bij uitbreiding 
alle militaire domeinen in Vlaande-
ren) actief natuurbeheer mogelijk te 
maken. Het Agentschap voor Na-
tuur en Bos realiseerde vervolgens 
één van de grootste Europese Life-
projecten voor een verregaand her-
stel van heide, vennen, landduinen, 
moerassen en graslanden op dit mi-
litair domein. 
 
Variatie 
In het gebied komen heel wat zeld-
zame planten en bedreigde dier-
soorten voor. De grootste troef van 
de Zwarte Beek is de grote opper-
vlakte van gevarieerde natuurrijke 
landschappen en dat vertaalt zich in 
het grote aantal dieren- en planten-
soorten die er zich thuis voelen. 
Heel wat zeldzame levensgemeen-
schappen die in de rest van Vlaan-
deren verdwenen, zijn hier bewaard 
gebleven. Deze unieke natuurwaar-
den liggen bovendien ingebed in 
een natuurrijke omgeving. Daar-
door komen er heel wat geleidelijke 
overgangen tussen verschillende 

levensgemeenschappen voor. Deze 
afwisseling in landschappen zorgt 
voor een hoge biodiversiteit. Dwars 
op de beek zijn er overgangen van 
droog naar nat: van kurkdroge land-
duinen via droge en natte heide met 
vennen naar het beekdal.  In het 
beekdal komen op kleine schaal 
overgangen voor tussen allerhande 
graslandtypes, laagveenvegetaties, 
ruigten en broekbossen.  
 
Voedselrijkdom en zuurgraad 
Van bron tot monding neemt de 
voedselrijkdom in water en bodem 
toe, terwijl de zuurgraad afneemt. 
Deze overgang is zichtbaar in de 
bosvegetaties langs de beek, die van 
zeer voedselarme eikenberkenbos-
sen overgaan naar voedselrijkere 
eikenbeukenbossen met meer soor-
ten. Dezelfde overgang bestaat er in 
de elzenbroekbossen, moerassen en 
hooilanden. Ook de vrij behoorlijke 
waterkwaliteit en de goede struc-
tuur van de Zwarte Beek verhogen 
de natuurwaarden. De Zwarte Beek 
heeft vooral in het bovenstrooms 
gedeelte een zeer waardevolle 
structuur, met vele bochten, diepten 
en ondiepten, steile en overhangen-
de oevers…  
 
Relicten 
Heel wat landschapsrelicten, zoals 
landduinen en een zeer dik veen-

pakket, dragen bij tot de bijzondere 
erfgoedwaarde en de soortenrijk-
dom van het gebied. Afwisseling in 
bodem en water zorgen voor varia-
tie in landschappen. Dit wordt nog 
versterkt door het historische land-
gebruik zoals het maken van turf-
putten of de bevloeiingssystemen 
van de hooilanden. 
 
Excursie 
De Zwarte beek is een voorbeeld 
voor hoe er met het stroomgebied 
van het Merkske, de Chaamse be-
ken of zelfs de Mark om gegaan 
kan worden. Daarom organiseert 
Mark en Leij een excursie naar dit 
unieke stroomgebied.  
 
Carpoolen 
Wij adviseren te carpoolen en stel-
len voor een onkostenvergoeding 
aan de bestuurder te geven van € 
0,20 per kilometer, evenredig ver-
deeld over de chauffeur en het aan-
tal meerijders. Bij vier personen 
komt dit voor deze excursie neer op 
€ 7,50 per persoon.  
 
Aanmelden  
Deelnemers worden vriendelijk ver-
zocht om zich vóór maandag 17 
september aan te melden bij een 
van de onderstaande adressen. Aan-
melden per email kan natuurlijk 
ook via zwartebeek@markenleij.nl. 
 
Martha Wildhagen, Blokkenweide 
1, Chaam tel. 0161-491801 
Frans Vermeer, Ghil 4, Baarle-
Nassau tel. 013-5079609 
 
 
 
 

 Meenemen 
 

waterdichte wandelschoenen of 
laarzen; 

een extra paar droge schoenen, 
zodat de auto schoon blijft; 

een verrekijker; 
een flesje water; 
een lunchpakket. 

Programma excursie zondag 23 september 
 
 8.30  uur Vertrek in Chaam 
10.00 uur Voorstelling "Beekdallandschap Zwarte Beek", Beekmaquette, 

Leven in het water enz.  met aansluitend korte kennismaking met 
de heide in de directe omgeving van het bezoekerscentrum. 

12.30 uur Meegebrachte picknick in/rond bezoekerscentrum De Watersnip. 
Koffie / fris verkrijgbaar. 

13.30 uur Natuurwandeling "Op zoek naar de Zwarte Beek". Wandeling van 
ongeveer 6 km dwars door de vallei van de Zwarte Beek via de 
zwevende plankenpaden. De gids geeft een toelichting bij elemen-
ten van de natuur en het landschap onderweg. Een gedeelte van 
deze wandeling gaat over het militair domein. 

16.00 uur Afsluiting 
18.00 uur vermoedelijk terug in Chaam 
 
De excursie is gratis voor Mark & Leij leden. Introducés betalen 5 euro.  
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de Bleeke Heide en omgeving heb-
ben doorgebracht, zijn naar het ho-
ge noorden vertrokken. Nauwelijks 
zijn de ganzen vertrokken of de 
steltlopers die de winter in Afrika 
hebben doorgebracht, trekken vanaf 
begin maart door, waarbij de 
Bleeke Heide, de Maaijen en tegen-
woordig ook de Castelreesche Hei-
de in trek zijn. Vele soorten steltlo-
pers foerageren dan een of meerde-
re dagen langs de modderige oevers 
van de waterplassen. In totaal wer-
den 21 soorten steltlopers gezien, 
waaronder goudplevier, poelruiter, 
drieteenstrandloper, kanoetstrandlo-
per en bonte strandloper. 
Heel bijzonder dit jaar waren de 
vele beflijsters die doortrokken. Op 
vele plaatsen werden grote aantal-
len beflijsters gezien en op 18 april 
werden niet minder dan 66 exem-
plaren gezien in ’t Merkske 
(Broskens). In totaal werden meer 
dan 160 exemplaren gezien (in 
2011- 5 exemplaren, in 2010 - 12 
exemplaren). 
Wat verder opvalt, is de toename 
van het aantal waarnemingen van 

I n het afgelopen voorjaar werd 
wederom een nieuw hoogte-

punt bereikt wat betreft het aantal 
e-mails dat naar mij werd verzon-
den. Vrijwel dagelijks kwamen 
meerdere e-mails binnen en de 
rubriek “Uit de mailbox” bevat 
dan ook slechts een fractie van het 
werkelijke aantal berichten dat 
werd verstuurd. Ook onze zuider-
buren stuurden waarnemingen op, 
waarvan een aantal buiten het 
werkgebied van onze vereniging. 
De rubriek heet “Waarnemingen 
in de streek”. Opvallende waarne-
mingen uit de Belgische Kempen 
zullen hier ook worden vermeld. 
Uit deze reeks van waarnemingen 
is een overzicht samengesteld, 
waarbij de website Waarneming.nl 
ook weer is geraadpleegd voor on-
ze streek. 
Heb je een leuke waarneming: 
blijf hem insturen zodat ook ande-
re leden mee kunnen genieten. 
 

Overgangsperiode 
De lente is net achter de rug. We 
hebben een warme maartmaand 
achter de rug en bijna leverde maart 
weer een nieuw warmterecord op. 
April gaat de weerboeken in als een 
slechte maand en de temperatuur in 
De Bilt kwam geen dag uit boven 
de 15 graden. Ondanks een frisse 
start wist mei 2012 te eindigen op 
de negende plaats in de top tien van 
warmste meimaanden sinds 1901. 
We hebben echter ondanks het sterk 
wisselende weer in dit voorjaar toch 
weer kunnen genieten van de na-
tuurlijke rijkdom van onze streek. 
De ganzen, die de gehele winter op 

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

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN   

blauwborsten. Dit jaar zijn er al 42 
waarnemingen gemeld, terwijl in 
2011 slechts 16 exemplaren waren 
gezien. 
Voor de eeuwwisseling vind ik in 
mijn archief, dat begint in 1970, 
slechts een handvol waarnemingen, 
daarna nemen de aantallen elk jaar 
gestaag toe! 
Deze winter is het aantal klapek-
sters dat in onze streek heeft over-
winterd sterk toegenomen. Op 29 
april werd nog een klapekster ge-
zien op de Strijbeekse Heide. De 
klapekster heeft overwinterd op de 
Regte Heide, Strijbeekse Heide, op 
diverse plaatsen in ’t Merkske en in 
de Chaamse Bossen, Geersbroek, 
Hondsdonk en het Mastbos. 
In mei werden op de Castelreesche 
Heide nog 2 kleine zilverreigers 
gezien en de grote zilverreiger werd 
diverse malen gezien op de Castel-
reesche Heide, de Maaijen en de 
Regte Heide. Op 3 mei werden 2 
velduilen gezien op de Bleeke Hei-
de. 
Op 26 mei werden op de Regte Hei-
de maar liefst 11 nachtzwaluwen 

Waarnemingen in de streekWaarnemingen in de streek  

Poelruiter                                                 Foto: Henk Laverman, www.hlfotografie.nl 
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gezien en op ’t Zand en de Strij-
beekse Heide zijn ook al diverse 
nachtzwaluwen gezien en gehoord.  
Natuurreservaat ’t Merkske met de 
Castelreesche Heide en het nabije 
Wortel-Kolonie blijven het centrum 
van de zangvogels in de streek. 
Geelgors en nachtegaal zijn er nog 
tamelijk algemeen en de koekoek 
wordt er nog regelmatig gehoord, 
evenals de wielewaal, zij het spaar-
zaam. 
 
Hoopvolle en zorgelijke ontwik-
kelingen 
De geoorde fuut is een algemene 
vogel geworden in onze streek. Op 
’t Ossengoor werden op 17 april 24 
exemplaren gezien en momenteel 
broeden waarschijnlijk 5 koppels op 
deze plas. 
Met de roodborsttapuit, grasmus, 
tuinfluiter en de spotvogel gaat het 
goed en deze vogels worden van 
alle kanten gemeld voor deze ru-
briek. 
Vorig jaar dachten we dat het met 
de koekoek weer iets beter ging, 
maar het aantal waarnemingen van 
deze prachtige vogel is dit jaar dra-
matisch gedaald. Met het aantal 
broedende grutto’s op de Bleeke 
Heide gaat het bergafwaarts en ver-
moedelijk heeft er maar een enkel 
exemplaar gebroed. 
Het voorjaar is echter ook voor di-
verse andere soorten aanleiding om 
zich (alweer) ernstige zorgen te ma-
ken. De matkop, een vroeger vrij 
algemene vogel in de bossen 
rondom Chaam, wordt nauwelijks 
meer gezien en het nasale geluid 
van de roep van de matkop wordt 
erg gemist, althans door mij. Er zijn 
enkel meldingen van de Chaamse 
Bossen, Regte Heide, ‘t Merkske en 
het Elsakker bij Meerle net over de 
grens. Van de grauwe vliegenvan-
ger zijn slechts 4 waarnemingen 
binnengekomen, 2 meer dan vorig 
jaar, toen er 2 werden gemeld. 
De zwarte roodstaart werd gemeld 
op 3 plaatsen in het Mark & Leij 
gebied. Al jaren worden er nauwe-
lijks waarnemingen gemeld, dit in 

tegenstelling tot de vorige eeuw. 
Jaren lang kon ik genieten van de 
zwarte roodstaart in mijn eigen ach-
tertuin, maar dit is nu verleden tijd. 
De meeste vogelaars bezoeken na-
tuurgebieden en daar zul je deze 
vogel niet vinden natuurlijk, waar-
schijnlijk de reden dat deze vogel 
zo weinig gemeld wordt. 
De nachtegalen zijn dit jaar weder-
om niet teruggekeerd op ’t Broek. 
Om wanhopig van te worden, om-
dat de natuur naar mijn gevoel daar 
elk jaar mooier wordt (zie het arti-
kel van Frank Degenaar). 
Met de wielewaal gaat het weer iets 
beter en er zijn inmiddels 13 ge-
meld, allen gezien in ’t Merkske. 
Van de zomertortel zijn dit voorjaar 
11 waarnemingen gemeld een dui-
delijke achteruitgang vergeleken 
met vorig jaar. Met de veldleeuwe-
rik gaat het vergeleken met de voor-
gaande jaren weer wat beter en de 
vogel is weer terug gekeerd op het 
Zwart Laag. Vorig jaar werden be-
duidend meer fluiters gezien, maar 
dit jaar zijn er maar enkele fluiters 
gezien/gehoord. Alleen in de 
Chaamse Bossen, ’t Valkenberg, de 
Hondsdonk en de Regte Heide werd 
nog een fluiter gezien. Het is ondui-

delijk waarom de ene soort weer 
wat vooruitgaat en een andere soort 
achteruitgaat. Slechtere omstandig-
heden in overwinteringgebieden, 
klimaatsverandering, biotoop, min-
der insecten? Wie het weet mag het 
zeggen!  

 
Rouwkwikstaart 
Op 10 maart werd een rouwkwik-
staart gezien op de Bleeke Heide. 
De rouwkwikstaart is een vrij zeld-
zame gast in onze streek. 2011 was 
een topjaar met 11 waarnemingen. 
In totaal vind ik 25 waarnemingen 
in mijn digitale archief (sinds 
1970). Waarschijnlijk zullen het er 
heel wat meer geweest zijn, omdat 
de soort gemakkelijk over het hoofd 
gezien wordt. 
De rouwkwikstaart is de Britse te-
genhanger van de witte kwikstaart 
die in ons land veel voorkomt. Hij 
lijkt heel erg op de witte kwikstaart 
en werd vroeger dan ook als onder-
soort beschouwd. De rug is geheel 
zwart i.p.v. grijs bij de 'witte' en hij 

BIJZONDEREBIJZONDERE   
WAARNEMINGENWAARNEMINGEN   

Rouwkwikstaart                             Foto: Petra Wezelman, www.pbase.com/peetje252 
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heeft twee opvallend witte vleugel-
strepen. Het gedrag is precies het-
zelfde als dat van de witte kwik. In 
ons land worden vooral in het voor-
jaar regelmatig rouwkwikstaarten 
gezien, vooral langs de kust. Soms 
komen ze ook tot broeden, maar 
zijn dan vaak gepaard met een part-
ner van de witte kwikstaart. Zuivere 
paartjes broedende rouwkwikstaar-
ten in Nederland zijn zeldzaam. 
 
Poelruiter 
Van 13 tot en met 15 mei werden 2 
poelruiters waargenomen op de 
Castelreesche Heide. 
In totaal vind ik 8 waarnemingen 
van deze steltloper in mijn digitale 
archief. Alle waarnemingen zijn 
gemaakt vanaf 2007. 
De vogel lijkt op de groenpootrui-
ter, maar heeft een rechte snavel en 
is kleiner. In de vlucht valt op dat 
de staart witter is dan de staart van 
de groenpootruiter. In het winter-
kleed loopt de witte onderzijde 
door in de flanken. In het winter-
kleed is de bovenzijde donkerder 
dan in het zomerkleed, met lichte 
r a nd e n la ngs  d e  v e re n .  
De poelruiter wordt vaak aangetrof-
fen in het gezelschap van andere 
steltlopers, maar foerageert door-
gaans alleen of met soortgenoten in 
kleine groepen. De vogel broedt in 
de vochtige gedeelten van de step-
pen van Oost-Europa, en overwin-
tert in Afrika. In zeldzame gevallen 
doet de vogel tijdens de trek Neder-
land aan, waar de vogel dan vooral 
gezien kan worden bij ondiepe poe-
len. 
 
Goudplevier 
Op 7 april werd een groep van 43 
goudplevieren gezien op de Bleeke 
Heide. Sinds de eeuwwisseling 
wordt de goudplevier niet vaak 
meer gezien in onze streek. Enkele 
waarnemingen per jaar en dan nog 
in veel kleinere aantallen vergele-
ken met vroeger. Groepen van meer 
dan 500 exemplaren ( 9 maart 1990 
bijvoorbeeld meer dan 500 ex.) wa-
ren geen uitzondering de vorige 

eeuw en praktisch altijd werden de 
vogels gezien op de Bleeke Heide, 
kennelijk een vaste pleisterplaats. 
De goudplevier is een grote plevier 
die veel gelijkenis vertoont met de 
zilverplevier. De vogel is te onder-
scheiden door de geelbruine boven-
zijde, terwijl de zilverplevier voor-
namelijk grijs gekleurd is. In het 
zomerkleed loopt over de flanken 
een lange, witte streep, die boven 
het oog begint. De onderzijde is in 
de zomer donkerbruin tot zwart van 
kleur, maar is in het winterkleed 
lichter dan de bovenzijde en bedekt 
met bruine vlekjes. Als broedvogel 
is de goudplevier in de jaren 1930 
in Nederland uitgestorven, daarom 
staat de vogel op de Nederlandse 
rode lijst.  
De goudplevier was het onderwerp 
van discussie tussen de directeuren 
van de Guinness Brouwerijen aan 
het begin van de jaren vijftig. Door 
één van de heren werd beweerd dat 
deze vogel de snelste ter wereld 
was. De bestaande naslagwerken 
gaven echter geen uitsluitsel. Uit-
eindelijk is hier het Guinness Book 
of Records uit ontstaan. 
 
Kleine Bonte Specht 
De laatste jaren wordt de kleine 
bonte specht regelmatig gezien in 
onze streek. In de vorige eeuw werd 
de kleine bonte specht slechts spo-

radisch gemeld (slechts 25 waarne-
mingen voor 2000). Na de eeuw-
wisseling werd deze kleine specht 
meer dan 150 maal gemeld. Ik sluit 
niet uit dat de toename van het aan-
tal waarnemingen mede ontstaan is 
door de vele vogelaars die tegen-
woordig actief zijn. 
Dit jaar werd de kleine bonte specht 
gezien op de Goudberg, Elsakker, 
Strijbeekse Heide, Chaamse Bos-
sen, Regte Heide en de Castelree-
sche Heide. 
In Nederland is het een vrij talrijke 
broedvogel in de hogere delen van 
het land waar bossen zijn.  
In Nederland verdubbelde de popu-
latie tussen 1990 en 2002. Omdat 
meer bos wordt aangeplant en bos-
sen verouderen en vaker dood hout 
in bossen achterblijft, wordt het 
leefgebied van de kleine bonte 
specht beter en groter. De vogel 
hakt zijn nest in zacht, dood hout. 
In tegenstelling tot de grote bonte 
specht eet hij alleen insecten. De 
kleine bonte specht lijkt sterk op 
twee andere in Nederland voorko-
mende spechten, namelijk de grote 
bonte specht en de middelste bonte 
specht, maar is véél kleiner. De 
kleine bonte specht onderscheidt 
zich van de grote bonte specht door 
het ontbreken van de grote schou-
dervlekken. Verder is de kruin van 
het mannetje geheel rood, terwijl 

Goudplevier                                 Foto: Wil Doorn-Meijne, www.wilnaarbuiten.nl
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het mannetje van de grote bonte 
specht alleen een rood vlekje op het 
achterhoofd heeft. Net als de in Ne-
derland meer algemene grote bonte 
specht is ook de kleine bonte specht 
aangepast op een leven in de bo-
men. Van de tenen zijn er twee naar 
voren en twee naar achteren gericht, 
zodat de vogel makkelijk langs 
boomstammen kan klimmen.  
 
Grote Vos 
Half maart werd een grote vos ge-
zien op de Hondsdonk. Deze soort, 
die vrijwel is verdwenen uit Neder-
land, lijkt op de weg terug en het 
vroege voorjaar is een goede tijd 
om hem te zien te krijgen. 
De grote vos wordt nogal eens ge-
zien op wonden van bomen. De 
grote vos overwintert, net als zijn 
algemene broertje de kleine vos, als 
vlinder. Ze zitten in de winter weg-
gekropen in holle bomen, schuur-
tjes, bunkers of zolders. Op de eer-
ste voorjaarsdagen komen ze te-
voorschijn en gaan op zoek naar 
een partner. Vorig jaar, in 2011, 
zijn van meer dan zestig plaatsen 
meldingen van grote vossen door-
gegeven via de invoersites Ook 
is vorig jaar voortplanting vastge-
steld in Flevoland. De waarnemin-
gen van vorig jaar komen uit het 

hele land en de soort is zeer mobiel 
en kan dus overal worden gezien. 
Wel lijkt hij een voorkeur te hebben 
voor vochtige, open bossen, bosran-
den, boomgaarden en andere plek-
ken met grote vrijstaande bomen. 
De waardplant, waarop de eitjes 
worden afgezet en waarop de rup-
sen leven zijn vooral iep, maar ook 
zoete kers en sommige wilgensoor-
ten. Mensen die nog nooit een grote 
vos hebben gezien kunnen een wat 
fors uitgevallen kleine vos ook aan-
zien voor grote vos. Zeker als men 
niet weet dat deze soort uiterst zeld-
zaam is geworden in ons land. Het 
beste kenmerk om de soort aan te 
herkennen is het stippenpatroon. De 
grote vos heeft vier stippen op de 
voorvleugel. De kleine vos heeft 
hier maar drie stippen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 6 
maart: 
Vandaag (met Vital) onze eerste 5 
kemphanen op de Bleeke Heide, 
een van de mannetjes had al een 
mooie witte kraag en 61 grutto’s. 
Op Rette weer klapekster en 
(zingende) geelgorzen. 

Frank Degenaar op 9 maart: 
Ger van Eil zag deze week boven 
zijn Schans een rode wouw. Die 
zien we tegenwoordig nog maar 
hoogst zelden! 
 
Pierre Adriaensen op 9 maart: 
Ook ik zag donderdagmorgen 8 
maart om 8.00 uur een rode wouw 
lastig gevallen door een kraai links 
van de Overasebaan bij het Mast-
bos. 
 
Johan Schaerlaeckens op 9 
maart: 
Gisteren met Eugene op Bleeke 
Heide o.a. bonte strandloper, kemp-
haan en zo'n 60 grutto's. Mooi was 
de sperwer boven een opeengepakte 
kluit spreeuwen. Ook een slecht-
valk bemoeide zich met de jacht. In 
Rette gebied nu ook 2 solitaire 
mannetjes geelgorzen op steeds 
dezelfde plaatsen (dit jaar moet het 
gebeuren). Klapekster nog altijd 
aanwezig. Nu pas de eerste rood-
borsttapuiten. Intense zang van 
boomleeuweriken lijkt wat af te 
nemen (herfst in aantocht?). 
 
Erik Rijnen op 9 maart: 
Vandaag op verschillende plekken 
in Merkske en Wortel-Kolonie zin-
gende tjiftjaffen. Roodborsttapuiten 
massaal terug. 
 
Twan Mols op 9 maart: 
Vanavond op en boven de Rielsche 
Heide 5 buizerds, 1 torenvalk 2 
wulpen en heel veel zwarte kraaien, 
zelfs voor een blauwe kiekendief 
zijn ze niet bang, ik zal ze eens een 
keer gaan tellen, (de kraaien). 
 
Erik Rijnen op 11 maart: 
Vandaag mijn eerste dagvlinder van 
het jaar, een gehakkelde aurelia nog 
wel, en dat in eigen tuin. 
Waar blijven de citroenvlinders? 
 
Frie Boon op 11 maart: 
Hallo Jan, vandaag zag ik de ci-
troenvlinder en de kleine vos. Ver-
der op de Strijbeekse Heide zeker 
10 boomleeuweriken. 

UIT DE MAILBOX 

Kleine bonte specht                                               Foto: Henk Dikkers, www.biopix.nl 
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Will Woestenberg op 11 maart: 
Vanmorgen bij het Flaasven een 
koppeltje Nijlganzen met drie jon-
gen van hooguit een dag of drie. De 
lente is nu echt begonnen. In het 
weiland tegenover de voormalige 
boerderij van Guust van der Steen 
ook nog 2 patrijzen. 
 
Stijn Leestmans op 12 maart: 
Gisteren Castelreesche Heide: 2 
grote zilvers, koppel brilduiker. 
Bleeke Heide: 2 zwarte ruiters, 4 
kemphanen, 2 IJslandse grutto’s, 51 
grutto’s (zeer weinig vond ik), 8 
geoorde futen, slechtvalk en aan 
Leuris boske een tjiftjaf. 
 
Johan Schaerlaeckens op 16 
maart: 
Vanmiddag werden de onvolprezen 
graanveldjes op de Rette (t.o. Lang-
ven) geculterd. Klapekster (nog 
altijd!!), drie buizerds (en 5 in de 
lucht boven Landgoed), 2 torenval-
ken, witte kwikken, 5 geelgorzen 
kwamen op deze rijk voorziene dis. 
Roodborsttapuiten zijn nu gekop-
peld. 
 
Erik Rijnen op 16 maart: 
Vanmiddag een kraanvogel over 

Castelreesche Hei. Verder 2 paar 
baltsende grutto's, min. 7 koppels 
wulpen (badderend en foeragerend), 
14 scholekster, 1 watersnip en 100+ 
kieviten. Op de vennen veel eenden
(soorten): koppel brilduikers, kop-
pel zomertalingen, koppel krakeen-
den, 5 pijlstaarten, 4 wintertalingen, 
15 kuifeenden, 17 slobeenden, 4 
bergeenden en een ongeteld aantal 
wilde eenden. Daarnet passeerde 
laag boven mijn woning een ooie-
vaar die zo te zien het landingsge-
stel al uit had en op Castelreesche 
Hei aan koerste. 
 
Twan Mols op 18 maart: 
Vanmorgen op de Rielsche Heide 
een goudplevier en de eerste 3 
grutto's, verder 6 wulpen, graspie-
pers, 2 scholeksters, zingende veld-
leeuweriken. Op en om het Ossen-
goor al 7 geoorde futen, winterta-
lingen, kuifeenden, dodaarzen, bui-
zerd, sperwer, zwarte en grote bon-
te specht. 
 
Frank Degenaar op 23 maart: 
Jan, gisteren, 21/3, eens een goed 
onderzoek op de nieuwe open plek-
ken in de staatsbossen gedaan: 
4 klapeksters (geen dubbeltellingen 

of dat zouden hele speciale klapek-
sters moeten zijn. Ben ter controle 
op en neer gefietst van de ene waar-
nemingsplek naar de andere). Vanaf 
1 plek zag ik zelfs 2 klapeksters 
tegelijkertijd. 6 paartjes roodborst-
tapuiten, 4 boomleeuweriken, 3 
zwarte spechten die naar elkaar za-
ten te roepen, 1 matkopmees (een 
zeldzaamheid nowadays), minimaal 
20 geoorde futen op Ossengoor en 
aldaar ook diverse roepende groene 
kikkers: heb je dat ooit meegemaakt 
in maart?! Ik niet. Dat krijg je met 
deze extreem vroege zomerse tem-
peraturen! Verder nog in een bie-
zenveldje een paartje rietgorzen. En 
3 dagpauwogen zonnend op de 
zandpaden. Waarvoor ik op eigen-
lijk pad ging waren boompieper en 
fitis: nada. Maar verder toch een 
heel aardige dag! 
 
Karin Mulders op 25 maart: 
Donderdagavond 22 maart rond 
21.45u stapte ik in de auto bij de 
sporthal in Alphen en hoorde een 
uil. Ik reed naar de plek richting de 
voetbalkleedkamers, stapte uit en 
keek naar boven en hoog in de 
boom zag ik 2 kleine uiltjes, het 
moeten steenuiltjes geweest zijn.  
 
Will Woestenberg op 27 maart: 
Vanmiddag zat er een man en een 
vrouw goudvink bij ons in de tuin. 
Manlief zat vrolijk te roepen. Ver-
der de gebruikelijke vogels. Verder 
nog boomblauwtjes, een citroen-
vlinder, gehakkelde aurelia, dag-
pauwoog en een niet geïdentificeerd 
witje. 
 
Hans Oomen op 28 maart: 
Bleeke Heide 2 oranje tipjes en 1 
blauwtje. Rietakker Ulicotenseweg 
2 :  roodbo rst ta pu i te n,  nog 
nooit gezien op mijn akker. 
  
Ad Jansen op 28 maart: 
Hallo Jan, zojuist (19.40) was er 
een vrouwtje blauwe kiek achter 
mijn huis aan het jagen. Zij stak de 
weg over en vloog richting Nieuwe 
Strumpt. 

Grote vos                                  Foto: J.C. Schou, www.biopix.nl 
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Ad Jansen op 2 april: 
Hallo Jan, op het moment dat Tom 
Boonen triomfantelijk over de finish 
kwam, kwam er een thermiekende 
slechtvalk hoog boven ons huis. Ge-
leidelijk vloog zij/hij richting 
Chaam. 
 
Henk Laarhoven op 6 april: 
Gisteren (5-4) stuitte ik bij tuin-
werkzaamheden op een kleine of 
levendbarende hagedis. 
Vanwege de lage temperatuur was 
hij nog wel erg sloom. Wat een 
prachtig beestje. 

Erik Rijnen op 13 april: 
Vanochtend 8 beflijsters op Castel-
reesche Hei. Een groepje van 7 (zie 
bewijsplaatje) en nog een solitair. 
Het kan altijd beter: Stijn meldde 
gisteravond een groep van 21 (!) ex. 
op vliegveld Oost-Malle. Verder op 
Castelreesche Heide o.a. 2 zwarte 
ruiters (mooi op kleur), 10 kempha-
nen, 2 witgatjes, brilduiker, tapuit, 
slechtvalk, 2 koppels geoorde futen 
en een badende geelgors. 
 
Huub Don op 15 april: 
En vanochtend een groep van twin-
tig op de Strijbeekse Hei. tijdens de 
regenwulptelling gisteravond op de 
Bleeke Hei nog een mooie jacht-
show van het mannetje slechtvalk, 
deze kon kiezen uit honderden stelt-
lopers maar had z’n oog laten vallen 
op een ♀ grutto...Nu zijn grutto’s 
gelukkig geen slechte vliegers, maar 
hij had haar toch bijna te pakken! 
Vooral in de horizontale vlucht (na 
de duik) werd de grutto fors inge-
haald en bijna te grazen genomen. 

Frank Degenaar op 29 maart: 
Gisteren langs het fietspad dat 
Baarleseweg verbindt met Oude 
Bredasebaan een ♀ blauwe kieken-
dief en 2 patrijzen. 
 
Erik Rijnen op 30 maart: 
Vandaag de eerste 2 huiszwaluwen 
(samen met 4 boertjes) boven moe-
r a s  W o r t e l k o l o n i e . 
Afgelopen dinsdag kwam al een 
vroege visarend boven mijn huis 
over - het kan niet anders of over 
luttele weken zit heel Estland bar-
stensvol met die beesten. 
 
Huub Don op 30 maart: 
Vanavond mijn eerste regenwulp 
op de Bleeke Hei tussen 375 wul-
pen. Verder o.a. 32 grutto's (w.o. 7 
IJslanders), 11 Kemphanen, 1 
Zwarte Ruiter, 1 Groenpoot, 1 Oe-
verloper, 1 Bosruiter, 1 Witgat, 1 
Kleine Plevier, 2 Bonte Strandlo-
pers, 2 Tureluurs.... en toen was het 
al weer bijna donker. 
 
Joop van Riet op 31 maart: 
Gistermiddag (vrijdag 30/3) mooie 
momenten bij het nieuwe ven op de 
Castelreesche Heide.  
Te beginnen met mijn eerste fitis 
van het jaar in het Kolonie pad. 
Grote zilverreiger laat zich al van 
verre zien, blauwe kiekendief (♀) 
landt in boom en laat zich niet ver-
ontrusten door koppeltje kraaien 
dat boven haar gaat zitten. En dan 
wat er allemaal in en om dat nieu-
we ven van SBB te zien is. Ik 
noem het maar het Parkeerplaats-
ven. Prachtig onder de oever te 
zien de scherp getekende koppel-
tjes zomertalingen, met mooie zil-
verstrepen over de kop. Ook win-
tertalingen wat verder weg, jode-
lende wulpen, gelukkig ook paar 
koppeltjes grutto’s, bijna vol ge-
kleurd, scherp contrasterende kuif-
eenden, twee paar bergeenden en 
dan het gezang van de tureluur in 
de lucht. Een mooi palet voor een 
frisse en bewolkte vrijdagmiddag! 
Wat doen die nieuwe vennen van 
Staatsbosbeheer het toch goed!  

Veel steltlopers vielen na de eerste 
paniek weer snel in, als ware ze 
gewend aan deze capriolen. Vrouw-
lief grutto bleef, zéér onverstandig, 
echter rondvliegen met een antici-
perende slechtvalk boven zich, tot-
dat ze eindelijk het trucje doorhad 
en zich ijlings posteerde naast een 
groepje wulpen: op nog geen 10 
meter van de vaste zitplek van de 
slechtvalk, om te pesten denk ik.... 
 
Frank Degenaar op 16 april: 
Gisteren 15/04 hoorde ik de eerste 
gekraagde roodstaart bij het ossen-
goor. Ook weer 3 zwarte spechten 
roepend. 
 
Jan Vermeulen op 17 april: 
Vanmorgen op het Ossengoor maar 
liefst 24 geoorde futen en 2 dod-
aarsjes. Verder zwarte specht, sper-
wer, boomklever, boompiepers en 
boomleeuweriken etc. Langs het 
Geuzenpad 2 roodborsttapuiten, 
jodelende wulp en 3 beflijsters, 
maar dat aantal valt in het niet bij 
de aantallen in Baarle. 
 
Will Woestenberg op 29 april: 
Vanavond de eerste gierzwaluwen 
waargenomen boven Alphen. Daar-
straks ook nog een wouw, vermoe-
delijk een zwarte wouw, maar door 
het tegenlicht moeilijk om details te 
zien. 
 
Jan Vermeulen op 1 mei: 
Sinds lange tijd weer eens naar 
Bleeke Heide geweest. Het is 2 km 
van mijn huis en dat is ver. 
Grutto's is een drama, geen enkele 
alarmerende vogel gezien. Verder 4 
zwarte sterns, zomertaling, 11 ge-
oorde futen, fuut, oeverloper, veld-
leeuwerik, 2 gele kwikstaarten en 
het gewone spul. 
Op de Maaien tureluur, 2 bosrui-
ters, zingende tuinfluiter en nog een 
koekoek gehoord. 
 
Henk Laarhoven op 2 mei: 
Vandaag (2-5) lijkt de steltlopertrek 
op de Bleeke Heide op gang te ko-
men. Ik zag 1 drieteenstrandloper,  

Blauwe kiekendief  man   
Foto: Twan Mols 
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Jan Vermeulen 
Bredaseweg 14  
4861 AH Chaam  

In deze rubriek zijn de waar-
nemingen tot en met 30 mei 
2012 verwerkt. 
 
Met dank aan allen die de 
moeite namen hun waarne-
mingen door te geven. 
Iedereen kan zijn waarnemin-
gen liefst via e-mail, doorge-

 E-mail: jemvermeulen@ziggo.nl 

Tel.: 0161 491327 
                    SMS: 06 5160 4190 

 
 

1 krombekstrandloper (deels zo-
merkleed), 1 bonte strandloper, 2 
oeverlopers, 6 bosruiters, 4 kemp-
hanen, 1 regenwulp en 1 kleine ple-
vier. Verder nog steeds 2 zwarte 
sterns, 2 baltsende futen en 2 kleine 
mantelmeeuwen volop slepend met 
nestmateriaal ( zouden die hier gaan 
broeden?). 
 
Stijn Leestmans op 5 mei: 
Gisteren nog wat buiten geweest en 
de steltjes die dit jaar zo goed als 
afwezig zijn beginnen toch een 
beetje door te komen aan de Bleeke 
Heide. Gisterenmorgen zat er een 
drieteenstrandloper en bonte strand-
loper, zwarte stern, kwartel, oever-
lopers, kemphanen en bosruiters. 
Aan de E-10 put te Minderhout had 
ik een draaihals (denk mijn eerste 
ooit in het voorjaar in de regio). 
Aan de Castelreesche heide zitten al 
een tijd 3 zwarte ruiters, 10 tal bos-
ruiters, afwisselend aantal kempha-
nen maar ook hier vallen de steltlo-
pers dik tegen dit jaar. 
 
Will Woestenberg op 9 mei: 
Vanmorgen zag ik boven Chaam 2 
parende gierzwaluwen in volle 
vlucht. Dit is de 2e keer dat ik dit 
heb waargenomen. Een paar jaar 
geleden zag ik het al eens bij de 
Mijnweg in Limburg. 
 
Stijn Leestmans op 13 mei: 
Deze morgen (6.00 tot 10.15) een 
hele leuke rondwandeling gedaan in 
de Castelreesche Heide, Halsche 
Beemden, Kromme Hoek en terug 
langs noordelijk deel van Wortel 
Kolonie. Het begon onmiddellijk 
goed met een poelruiter op het mid-
denven in de Castelreesche Heide, 
daar zaten ook 4 bontbekken, 2 bos-
ruiters, 2 bonte strandlopers, 5 ture-
luurs, oeverloper, kemphaan, kleine 
plevier. Vervolgens Halsche Beem-
den en Kromme Hoek langs het 
Merkske gewandeld en zo naar 
Wortel Kolonie. Op dat stuk telde 
ik 11 zangposten nachtegaal, kop-
pel wielewaal, 2 koekoeken, 2 zo-
mertortels, 1 kleine karekiet, 1 geel-

gors, talloze grasmussen, zwartkop-
pen. Omgeving moeras Wortel Ko-
lonie leverde nog 2 zangposten zo-
mertortel, fluiter en koekoek op. Op 
het oostelijke ven Castelreesche hei-
de zat nog steeds ♂ brilduiker. En 
deze namiddag zijn er ook nog 2 
zwarte ooievaars overgevlogen 
(Huub Don). Fantastisch gebied het 
Merkske. 
 
Hans Oomen op 20 mei: 

In het Broek 4 boomkikkers gezien. 
Kleurenfoto zie pagina 13. 
 
Joost van den Ouweland op 23 
mei: 
Maandagavond bij het Zwartven een 
luid roepende koekoek. Dat is de 
eerste die ik rond Chaam hoorde! 
 
Frank Degenaar op 29 mei: 
Ik hoorde op het plekje waar de 2 
blauwborstjes zitten, een bosrietzan-
ger en zag in de aanliggende bomen-
rij een grauwe vliegenvanger. 
 
Jan Vermeulen op 30 mei: 
Vanmorgen gefietst door de Chaam-
sche Bossen. Ossengoor: 10 geoorde 
futen, 2 futen, dodaars. 
Chaamse Bossen: grauwe vliegen-
vanger, boomleeuwerik, roodborst-
tapuit, buizerd, dodaars met jongen 
en nog massa's anderen. Wildert: 
spotvogel. 
 
Jeroen Stoutjesdijk op 30 mei: 
2e Pinksterdag avondwandelingetje 
over ’t Zand (22.30-23.30). Op het 
heideveldje van M&L ratelt een 
nachtzwaluw. Wanneer hij even zijn 
kop houdt hoor ik er ver naar het 
westen (Gasbaan?) nog één. Altijd 

weer fantastisch hoeveel meer je 
hoort met je handen aan je oren. 
Even later komt een houtsnip pie-
pend en knorrend over. In deze tijd 
van het jaar toch minstens een 
waarschijnlijk broedgeval. Het 
knorren hoor je alleen als ie echt 
dichtbij komt. Ik kan hem nog net 
zien in de late schemering.  
Aan de noordkant van het 2e heide-
veldje roept een bosuil (♀); in het 
bosje aan de overkant van de Fran-
se Baan bedelroep van minstens 3 
jonge ransuilen. Ook op het 2e hei-
develdje roept en ratelt een nacht-
zwaluw. Op het derde heideveldje 
nog een nachtzwaluw; in de verte 
het koor van groene kikkers op de 
recreatieplas. Een ree blaft. Dan is 
het stil; ik ga naar huis. 

 
Jan Vermeulen 
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niet verwacht in een wildopvang, 
waren in beslag genomen exoten: 
vier luipaardgekko’s, 171 Japanse 
nachtegalen, twee tijgers, vier apen 
en een poema zonder staart. De 
leeuwen waren recent onderge-
bracht in een Afrikaans reservaat. 
Na afloop gingen de eekhoornvoe-
derhuisjes en het strooivoer grif van 
de hand. Ook heeft het centrum er 
weer een aantal leden bij.  
 
Bevers 
Er was ook een avondexcursie naar 
de Biesbosch. We deden mee aan 
de eerste beverexcursie van 
‘Bootjegezond’ in Geertruidenberg. 
Met een gids en vier fluisterbootjes 
gingen we op weg. In de eerste 
kreek vonden we alleen wat bever-
sporen. We voeren een andere 
kreek in. Juist daar waar ik de be-
vers niet verwacht had, daar zagen 
we ze: langs de oevers tegenover 
het haventje van Hank. Met inge-
houden enthousiasme observeerden 
we zeker vier bevers. Verderop za-
gen we er nog twee. Deze missie 
was geslaagd. Na zonsondergang en 
net voordat het onweer losbarstte, 
waren we terug in het haventje van 
Geertruidenberg. 

Sandra Reijnders 

hoefjes in de grond geprikt stonden, 
zagen we hoe snel het ree had gelo-
pen. Aan de afdruk van de behaarde 
voetkussentjes herkenden we de 
vos. We vonden holletjes met vraat-
resten van woelmuizen en de poep 
van een egel. De aanwezigheid van 
zoogdieren herken je dus vooral aan 
wat ze in het veld achter laten. Het 
lijken wel mensen, helaas ... 
 
Exoten  
De tweede excursie ging naar het 
natuurhulpcentrum in Opglabbeek 
(België). Meestal zitten hier veel 
zoogdieren. Door het koude voor-
jaar waren er nu echter nog nauwe-
lijks hulpbehoevende zoogdieren 
binnen gebracht. Ook de groot ge-
worden jonge vossen waren al uit-
gezet om plaats te maken voor het 
arme grut wat weer binnen ging 
komen. Wat we nu wel héél goed 
konden ruiken was de kenmerkende 
vossengeur (stank dus). De gids 
leidde ons rond en vertelde zijn ver-
halen met veel betrokkenheid. De 
film bij aanvang was mooi en ging 
over het ontstaan van het centrum, 
het vangen van hulpbehoevende 
dieren, het zorgen voor jonge eek-
hoorns en het terug uitzetten van 
vossen. Wat er wel was en wat ik  

V oor me staat het mooi vorm-
gegeven ‘Getuigschrift’ 

waarop staat dat ik de zoogdiercur-
sus voor beginners met goed ge-
volg heb doorlopen. De zoogdier-
cursus was erg leerzaam. Dick 
Klees leerde ons op gestructureer-
de en geanimeerde wijze veel we-
tenswaardigheden over de inheem-
se zoogdieren. Na een avond theo-
rie was er steeds een excursie. Bij 
deze van een aantal excursies een 
verslag. 
 
Uilenballen 
Tijdens het eerste ‘practicum’ gin-
gen we uilenballen pluizen. De vol-
ledige organisatie was aanwezig om 
ons bij te staan met het gepietepeu-
ter: Dick Klees, Jeroen Stoutjesdijk, 
Cees Damen, Wim Cornelissen en 
Pieter van Eijl. We pulkten met een 
pincet de ballen van een ransuil uit 
elkaar en keken met een zeer sterk 
vergrootglas naar schedelvorm, kie-
zen, doorbloedinggaatjes, kauw-
vlakjes en het gaatjespatroon van de 
kiezen. Het is een stoffig werkje, 
erg leuk voor anderen, maar ik ga 
liever buiten spelen. Overigens was 
het wel leuk om een keer meege-
maakt te hebben. 
 
Zoogdierresten 
De eerste excursie bleef dicht bij 
huis: het Broek. We vonden veel 
sporen in de verse modder. Aan de 
paslengte en de manier waarop de 

Terugblik excursies zoogdiercursus 

Kerkuil in Opglabbeek  
                Foto: Marianne Dumont 

De gids (links) vertelde zijn verhalen met veel betrokkenheid. Foto: Marianne Dumont 



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief    2828    

In nieuwsbrief nummer 59 werd de 
oproep geplaatst: "Vrijwilligers 
gevraagd V/M voor het bouwen 
van de huiszwaluwentil". Het liep 
geen storm met de aanmeldingen, 
maar uiteindelijk hebben Jacques 
Ansems, Cees Damen, Wim Cor-
nelissen en de schrijver dezes zich 
als vrijwilligers gemeld met het 
doel dit "klusje" te klaren. Ook 
Wim van Kruijsbergen mogen we 
niet vergeten te noemen, want hij 
maakte de kunstnestjes. Na enkele 
dagen stevig klussen was de ruw-
bouw een feit en nu in nieuwsbrief 
62 kunnen we trots melden dat de 
huiszwaluwentil op zaterdag 9 juni 
geplaatst is.  
 
Bouwlocatie 
De bouwers waren er. Nu ook nog 
een geschikte plaats vinden om het 
gevaarte te bouwen. Lang hoefden 
we daar niet naar te zoeken, want 
Jos Damen stelde, na een beetje 
aandringen van zijn broer Cees, niet 
alleen zijn schuur ter beschikking, 
ook heeft hij zijn lasapparaat en de 
elektrodes, evenals de benodigde 
stroom geheel belangeloos ter be-
schikking gesteld. En natuurlijk niet 
te vergeten de koffie die twee keer 
per dag voor ons werd gezet. 
 
Het initiatief 
Het initiatief voor deze huiszwalu-
wentil is afkomstig van Wim Cor-
nelissen en Johan Schaerlaeckens 
en stamt al uit 2009. Het bestuur is 
toen met dit initiatief aan de slag 
gegaan. De locatie, nabij de water-
zuivering aan het Elzenpad te 
Chaam, was in een eerder stadium 
al zeker gesteld door Wim Corne-
lissen. 
 
Bouwvergunning 
Voor de bouw was de medewerking 
van de gemeente nodig, omdat men 
van mening was dat deze "til" 
bouwvergunningplichtig was. Daar-

om werd er een aanvraag ingediend, 
maar later, tijdens de invoering van 
de omgevingswet, was men van me-
ning dat het niet nodig zou zijn. 
Weer iets later kwam men ook daar 
weer op terug en moest toch een 
vergunning worden aangevraagd 
volgens de nieuwe wet. De vergun-
ning werd alsnog aangevraagd en is 
uiteindelijk in 2011 verleend. 
 
De bouw 
Op maandag 23 april werd begon-
nen met bouw van het gevaarte en 
donderdagmiddag 26 april was de 
ruwbouw klaar. Ja, je mag gerust 
van een gevaarte spreken. De zes-
hoekige huiszwaluwentil heeft op 
zijn breedst een afmeting van twee 
meter veertig en een hoogte van een 
meter. Dit zeer solide bouwwerk 
weegt ongeveer 350 kilogram. Het 
afwerken kon helaas niet meer in de 
schuur van Jos gedaan worden. 
Daarom werd hij met een aanhanger 
verplaatst naar een schuur aan de 
Legstraat. Daar hebben Jacques An-
sems en Wim Cornelissen de laatste 
hand gelegd aan het 'kunstwerk' met 
plamuur, verf, een speciale coating 

en vooral veel vakkennis en ge-
duld.  
 
Sponsors 
Aannemersbedrijf Jeroen van den 
Brand B.V. uit Teefelen is een van 
de grote sponsoren van de huis-
zwaluwentil. Hij heeft de paal ge-
slagen, waarop de til geplaatst 
wordt. Dat was geen sinecure, want 
de grond waar de paal in moest 
bestaat ter plekke uit zeer zware 
leem. Maar met grote kundigheid 
en geduld hebben Jeroen van den 
Brand en zijn mannen de paal op 
zijn plek gekregen. Vanwege het 
gewicht van het de "kolos" moest 
de paal wel worden verankerd. Dit 
gebeurde met kabels en gegalvani-
seerde steigerpalen. Dirk Geerts is 
de sponsor die de til op de paal 
plaatste. Met zwaar materieel is de 
til op de paal gehesen en door de 
bouwers vastgemaakt aan de paal.  
Het grootste deel van het bouwma-
teriaal is door de voormalige werk-
gever van Jacques gratis ter be-
schikking gesteld.  
Andere sponsoren van de huiszwa-
luwentil zijn HUBO Verschueren, 

Huiszwaluwentil een feit 

Het eindresultaat mag er zijn: een waar stukje 
vakmanschap, versierd met een rood koperen 
zwaluw. 
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geleisuiker, 1 citroen 
Werkwijze: Lijsterbessen rissen en 
onder water zetten. Koken tot ze 
zacht zijn. Door de roerzeef wrij-
ven. Het sap terug in de pan met 
citroensap en suiker. Aan de kook 
brengen en enkele minuutjes laten 
borrelen. Heet in de met soda gerei-
nigde potjes gieten. Een kartier op 
zijn kop laten staan en dan omke-
ren.  
Gebruik: Op brood, in het dessert 
en wat dunner gemaakt ook lekker 
bij vlees. 
 
Paardenbloemgelei 
Ingrediënten: 200 gram gele paar-
denbloemblaadjes, ½  citroen, 1 
liter water, 1 kilogram geleisuiker 
Werkwijze: Verwijder zorgvuldig 
alle groene kelkblaadjes en steel-
tjes. Kook de bloemblaadjes in het 
water gedurende 15 minuten. Zeef 
door een neteldoek en pers de mas-
sa lichtjes uit in een nylon zeefvoeg 
er het sap en de geraspte schil van 
de citroen bij. Met de geleisuiker 
aan de kook brengen en enkele mi-
nuutjes laten borrelen. Heet in de 
met soda gereinigde potjes gieten. 
Een kartier op zijn kop laten staan 
en dan omkeren. 
Gebruik: Lekker op een crackertje. 
Dit recept is van Hilde Degraen. 
Google voor variaties ook eens op 
‘paardenbloemengelei’.  

 
 

Sandra Reijnders 
 

O mdat ik in Meersel-Dreef 
woon, ben ik lid geworden 

van natuurpunt België. Ik deed 
mee aan een wandeling over ‘eten 
uit de natuur’ en kreeg er de vol-
gende recepten mee. Het was een 
erg lekkere wandeling en de meeste 
ingrediënten groeien in overdaad 
in de natuur. 
 

Zuringpesto  
Ingrediënten: 75 gram zuring 
(veldzuring is de lekkerste), 25 gram 
geroosterde pijnboompitten (dit zijn 
de zaden van de grove den), 25 
gram geraspte grana padano, 2 teen-
tjes knoflook, Wat olijfolie 
Werkwijze: Pureer met de staaf-
mixer alle ingrediënten en laat een 
nacht trekken. 
Gebruik: Bij pasta, op pizza of op 
brood. Ook heerlijk met wat crème 
fraiche, peper en zout bij nieuwe 
aardappelen met in witte wijn en 
sjalotjes gepocheerde zalm. Probeer 
ook eens walnoten in plaats van 
pijnboompitten. 
 
Lijsterbessenjam  
Ingrediënten: 2 liter lijsterbessen 
(wel rijp, niet melig); 1 kilogram 

Bouwbedrijf van de Westelaken, 
Dirk Geerts Loon- Grond- en 
Sloopwerken en Bluekens Zink uit 
Chaam. Ook zijn er nog donaties 
van Het Brabants Landschap en de 
Provincie Noord Brabant. Door al 
deze sponsorende en donaties kun-
nen de kosten grotendeels gedekt 
worden. Johan Schaerlaeckens ont-
werpt een plaquette, waarop alle 
namen van de sponsoren worden 
vermeld.  
 
Wim Cornelissen 
Een klein groepje Mark&Leij-
leden hebben het initiatief van 
Wim Cornelissen en Johan Schaer-
laeckens gerealiseerd, "maar als 
iemand de huiszwaluwentil heeft 
mogelijk gemaakt, dan is dat Wim 
Cornelissen", aldus voorzitter Sjef 
Langeveld. Als puntje op de i heeft 
Wim Cornelissen een rood koperen 
kap gemaakt. 
Bij het ter perse gaan van de 
nieuwsbrief was nog onduidelijk of 
wethouder Ton Braspenning de 
huiszwaluwentil officieel in ge-
bruik kon gaan stellen. 
 
 

Tekst en foto’s 
Wim Dumont 

Tips van onze zuiderburen 

Veldzuring                  Foto: J.C. Schou,  
www.biopix.nl 

Paardenbloem         Foto: Wim Dumont 

Het realiseren van de ruwbouw. 
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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. Harte-
lijk dank aan Johan Schaerlaec-
kens die deze rubriek jarenlang 
trouw verzorgde. Frans Vermeer 
heeft nu het stokje van hem over-
genomen. 
 
Gevlekte witsnuitlibel   
(Leucorrhinia pectoralis) 
De Gevlekte witsnuitlibel is ver-
geleken met andere witsnuitli-
bellen relatief fors gebouwd. Het 
mannetje is onmiskenbaar door 
de grote gele vlek op het zeven-
de segment; het vrouwtje is te 
herkennen aan de grote vlekken 
op het achterlijf. De Gevlekte 
witsnuitlibel is een kenmerkende 
libel van ongestoorde verlanden-
de laagveenmoerassen. Het 
zwaartepunt van de verspreiding 
van de soort ligt in de grote 
moerasgebieden in noordwest 
Overijssel (Wieden en Weerrib-
ben). Verder komt de Gevlekte 
witsnuitlibel verspreid voor in 
het Vechtplassengebied. Op de 
zandgronden komen kleine po-
pulaties voor in gebufferde, rijk 
begroeide vennen en plassen. 
Vroeger kwam de Gevlekte wits-
nuitlibel ook voor op de zand-
gronden van oostelijk en zuide-
lijk Nederland en ook in de dui-

nen zijn tot in de jaren zestig van 
de vorige eeuw omvangrijke po-
pulaties van de Gevlekte wits-
nuitlibel aanwezig geweest. Te-
genwoordig bevinden zich in 
deze regio’s slechts enkele klei-
ne en meestal tijdelijke popula-
ties. Een uitzondering hierop 
vormt het Lonnekermeer in 
Overijssel waar zich een van de 
grootste populaties van Neder-
land bevindt. In sommige jaren 
kunnen zwervers van de soort 
‘invasieachtig’ in Nederland 
voorkomen. In het stroomgebied 
van het Merkske zijn er op dins-
dag 29 mei maar liefst 17 ge-
vlekte witsnuiten geteld. Ook in 
Chaam zijn er meerdere exem-
plaren gezien en gefotografeerd. 
 
De vleermuizen in 'La Bonne Es-
pérance' 
Natuurpunt kocht in 2010 en 
2011 de oude steen- en cement-
fabriek ‘La Bonne Espérance’, 
gelegen in Turnhout langs het 
kanaal Dessel-Schoten. Alle ac-
tiviteiten van deze fabriek zijn 
gestopt in 1933, omwille van de 
zware economische crisis. Anno 
2012 is de site de belangrijkste 
overwinteringplaats voor vleer-
muizen in de Kempen. Maar 
liefst 234 exemplaren zijn er al 
geteld. Waargenomen soorten: 
watervleermuis, meervleermuis, 
franjestaart, baardvleermuis, in-
gekorven vleermuis en grootoor-
vleermuis. In de paarperiode 
(september-oktober) komen 
vleermuizen uit de hele regio 
naar deze site, de mannetjes ko-
men dan hier de vrouwtjes op-
zoeken. De bodem is hier boven-
dien kalkrijk, zodat er honderden 
keverorchissen, varens en mos-
sen groeien. 

 
Nieuwe Sprinkhanenatlas van 
Nederland 
De sprinkhanenfauna is flink in 
beweging. De laatste tientallen 
jaren zijn diverse nieuwe soorten 
in ons land opgedoken, meestal 
als gevolg van de hogere tempe-
raturen. Daarnaast lijkt het erop 
dat sommige bedreigde soorten 
nog steeds achteruit gaan. Veer-
tien jaar na publicatie van het 
boek “De sprinkhanen en kre-
kels van Nederland” is het daar-
om hoog tijd om een nieuw 
overzicht te presenteren. Het 
doel van dit project is de publi-
catie van een nieuwe atlas van 
de Nederlandse sprinkhanen en 
krekels in 2013. Door middel 
van nieuw veldwerk zullen de 
huidige verspreidingsbeelden 
worden aangevuld. Hiervoor 
hebben EIS Nederland en waar-
neming.nl de handen ineen ge-
slagen. De databestanden van 
EIS-Nederland en waarne-
ming.nl zijn samengevoegd en 
beschikbaar op waarneming.nl. 
Een erg groot deel van West-
Brabant is een “witte” plek; een 
locatie waarvan geen enkele 
waarneming van sprinkhanen 
bekend is. Iedereen kan een bij-
drage leveren. Losse waarne-
mingen kunnen bijvoorbeeld 

Uitgelicht 

Meervleermuis           Foto: J.C. Schou,  
www.biopix.nl 

Witsnuitlibel               Foto: J.C. Schou,  
                     www.biopix.nl 
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worden ingevoerd op Waarne-
ming.nl en Telmee of worden 
gestuurd naar EIS Nederland. 
 
Leukste uitje van Brabant:  
de Loonse en Drunense Duinen! 
Het is feest in de duinen: het 
park De Loonse en Drunense 
Duinen is verkozen tot leukste 
Brabantse uitje 2012! Ruim vijf-
tigduizend mensen stemden op 
de ANWB-site op hun leukste 
dagje weg. In de landelijke fina-
le van de jaarlijkse wedstrijd 
won attractiepark Toverland in 
Limburg, in de provincie Noord-
Brabant wonnen De Duinen. Dat 
Nationaal Park de Loonse en 
Drunense Duinen kans maakten 
op de titel Leukste uitje, was al 
heel bijzonder. Het was het eni-
ge natuurgebied in de complete 
lijst van genomineerden. Het 
park won in de Brabantse finale 
van het Boerenbondmuseum in 
Gemert en het DAF museum in 
Eindhoven. De winnaars zijn 
door de leden van de ANWB als 
beste beoordeeld en mogen zich 
een jaar lang 'Leukste uitje 
van...' noemen. 
 
'Melkweg gaat frontaal botsen 
met Andromeda' 
Onze Melkweg zal naar ver-
wachting over 4 miljard jaar 
frontaal botsen met het Andro-
meda sterrenstelsel. Daardoor 
zal de sterrenhemel er helemaal 
anders uit gaan zien en zal de 
zon waarschijnlijk in een andere 
baan worden geslingerd in dat 
nieuwe sterrenstelsel. Dat heeft 
een groep astronomen onder lei-
ding van de Nederlander Roe-
land van der Marel ontdekt. Van 
der Marel werkt aan het Space 
Telescope Science Institute in 
het Amerikaanse Baltimore. Dat 
sterrenstelsels met elkaar botsen, 
gebeurt geregeld, maar een bot-

waren namelijk reeds tijdens de 
bouw op Westpoint gesigna-
leerd. De roofvogels houden van 
hoge uitkijkposten, ook al zijn 
die in het stedelijk gebied. 
Evenals vorig jaar zijn er nu 
weer jonge slechtvalken geboren 
in de nestkast bovenop woonto-
ren Westpoint in het centrum 
van Tilburg. Ook in de Heilig 
Hartkerk in Turnhout werd er 6 
jaar geleden een broedplaats ge-
maakt. En nu zijn er de eerste 
vogels uit hun ei gekropen. Wie 
is er het eerst met een nestkast 
op de kerktoren Chaam, Ulico-
ten of Ulvenhout? Op de toren 
van de H. Hart kerk te Turnhout 
lukte het ook.. 
 

Voor u samengesteld door  onze 
webmees Frans Vermeer 

 
 

sing met de Melkweg is nog 
nooit voortgekomen. Van der 
Marel en zijn collega's publice-
ren hun bevindingen binnenkort 
in het wetenschappelijke tijd-
schrift Astrophysical Journal. 
 
Meerdere jonge slechtvalken in 
de omgeving 
Nadat de slechtvalk enkele de-
cennia geleden zo goed als uit-
gestorven was in ons land, zijn 
er nu weer enkele tientallen kop-
peltjes. Dat is vooral te danken 
aan de verschillende maatrege-

len, zoals de nestkasten die er 
her en der zijn gehangen. In 
maart 2005 heeft het Platform 
Stadsnatuur Tilburg ervoor ge-
zorgd dat er bovenop woontoren 
Westpoint een speciale nestkast 
voor slechtvalken werd ge-
plaatst. Deze bijzondere valken 
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Tip  
Een leuk recept  

vind je op 
 

http://
www.prairielandherbs.com/

dandelionjelly.htm.  

Slechtvalk                  Foto: S.D. Lund 



 

sinds 1865 een begrip 
café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

���� 0161 491215 
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reproductie: Drukkerij Em. De Jong b.v. 

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. 

 
individueel lidmaatschap:  € 12,- per jaar.
gezinslidmaatschap:  € 16,- per jaar. 

 

Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. 
 

voorzitter: Sjef Langeveld, Chaam 
secretaris: Monique van den Broek, Chaam 
penningmeester: Frans Vermeer 
secretariaat: Postbus 24, 4860 AA Chaam 
  tel. 0161-491445 
  E-mail: secretaris@markenleij.nl 

Bankrekening 10.46.68.296, Rabobank Chaam, ten name van 
Natuurvereniging Mark en Leij. 

Website  : www.markenleij.nl  
E-mail  : info@markenleij.nl  
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