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e Mark is de blauwe draad van Breda. Die krijgt een centrale plek in
onze plannen. Ik ben daarom erg blij met de plannen van het Platform Markdal", aldus wethouder Wilbert Willems bij het bezoek van Gedeputeerde Johan van der Hout aan het Markdal op donderdag 16 augustus j.l.
Het bezoek vond plaats op initiatief van het platform Markdal. Dat is een
breed samenwerkingsverband van natuurorganisaties, landbouworganisaties,
bewonersverenigingen van Galder, Ginneken en Ulvenhout. Zij hebben
plannen ontwikkeld om de Mark natuurlijker en vitaler te maken. Tijdens de
fietstocht van Meersel Dreef naar Breda zijn die plannen overhandigd aan
Gedeputeerde Johan van der Hout: “Het is goed om te zien wat er in een gebied leeft; wat er achter de papieren nota’s zit” zei Van Houten na afloop en
was erg ingenomen met de steun voor zijn beleid.
“Het zou mooi zijn als je weer met een kano of fluisterboot van Breda naar
Alphen Chaam zou kunnen varen zonder al te veel last te hebben van de stuwen” zei Harry Nuijten, de burgemeester van Alphen Chaam; een gemeente
die 20 campings in zijn gebied heeft en dus erg afhankelijk is van de recreatie.
Namens de ZLTO vertelde Louis Braspenning over de kansen om via de ruil
van gronden zowel verbeteringen te realiseren voor de landbouw als voor de
natuur.
Sjef Langeveld, interim- voorzitter van het platform Markdal sprak van een
zeer geslaagd bezoek: ”Het gebied is het meer dan waard. De Mark is meer
dan de voortuin of achtertuin van Breda, het is de levensader. Altijd geweest”.
Joost de Jong

Edelhert

Foto: Rene van Echelpoel

Lees alles over de
bruisende Markdal
activiteiten in deze
Markdal special!
Verder in dit nummer:
“nieuwtjes van de werkgroepen”

“Leden delen hun hartverwarmende natuurbelevenissen”
(Wim Pijnacker)

“Monitoren vispassages”
(Angelique van Vugt)

“Transition Towns”
(Sandra Reijnders)

en natuurlijk de gebruikelijke
rubrieken van
Erik van der Hoeven,
Jan Vermeulen,
Sandra Reijnders en
Fans Vermeer
Zandvang bij Markbrug nabij België

Foto: Jan Roovers
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Natuuragenda
aanvang activiteit

onderwerp

spre ker

lokatie

september
16
20
22
23
26
29
30

zondag
donderdag
zaterdag
zondag
woensdag
zaterdag
zondag

9:30
19:30
WG
8:30
WG
9:00
9:30

onderzoek
bijeenkomst
excursie
excursie
onderzoek
werkdag
onderzoek

inventarisatie vissen -fotogroep
-wandeling fotogroep -beekdal Zwarte Beek -werkgroep planten
-werkdag
-vogelwandeling Alphen--

marktplein Chaam

9:30
19:30
WG
9:30
20:00
21:00
9:00
9:30

excursie
bijeenkomst
excursie
onderzoek
vergadering
lezing
werkdag
onderzoek

wandelen Baarle
-fotogroep
-wandeling fotogroep -inventarisatie vissen -jaarvergadering
M&L bestuur
Spitsbergen
Ad Jansen
werkdag
-vogelwandeling Alphen--

9:30
19:30
20:00
WG
9:30
9:00
9:30

excursie
bijeenkomst
lezing
excursie
onderzoek
werkdag
onderzoek

wandelen Baarle
-fotogroep
-natuur door de camera René v. Echelpoel
wandeling fotogroep -inventarisatie vissen -werkdag
-vogelwandeling Alphen--

Loswal Baarle
Bellevue
WG
marktplein Chaam
WG
marktplein Chaam
bijenhal Alphen

9:30
20:00
9:30
19:30
WG
9:00
9:30

excursie
lezing
onderzoek
bijeenkomst
excursie
werkdag
onderzoek

wandelen Baarle
-Natuur in Siberië
Tom Snoeckx
inventarisatie vissen -fotogroep
-wandeling fotogroep -werkdag
-vogelwandeling Alphen--

Loswal Baarle
Bellevue
WG
Bellevue
WG
marktplein Chaam
bijenhal Alphen

20:00
9:30
19:30
WG
9:30
9:00
9:30

quiz
excursie
bijeenkomst
excursie
onderzoek
werkdag
onderzoek

nieuwjaarsquiz
M&L quizteam Bellevue
wandelen Baarle
-Loswal Baarle
fotogroep
-Bellevue
wandeling fotogroep -marktplein Chaam
inventarisatie vissen -WG
werkdag
-marktplein Chaam
vogelwandeling Alphen-bijenhal Alphen

Bellevue

WG
marktplein Chaam
WG
marktplein Chaam
bijenhal Alphen

oktober
14
18
20
21
26
26
27
28

zondag
donderdag
zaterdag
zondag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Loswal Baarle
Bellevue

WG
marktplein Chaam
Bellevue
Bellevue

marktplein Chaam
bijenhal Alphen

november
11
15
16
17
18
24
25

zondag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag

december
9
14
16
20
22
29
30

zondag
vrijdag
zondag
donderdag
zaterdag
zaterdag
zondag

januari
11
13
17
19
20
26
27

vrijdag
zondag
donderdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
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Bestuurders in het Markdal

O

p donderdag 16 augustus
namen de deelnemers van
het platform Markdal een groep
bestuurders mee op fietstocht door
het Markdal. De bestuurders fietsten van België naar Breda. Het
was een plezierige tocht. Vele bestuurders waren ruimhartig op de
uitnodiging ingegaan. Onder de
aanwezigen waren de gedeputeerde van Hout, Burgemeester Harry
Nuijten en Wethouder Wilbert
Willems.

Elkaar leren kennen
Het doel was om gezamenlijk indrukken op te doen, de mogelijkheden voor een duurzame en vitale
toekomst te verkennen en elkaar te
leren kennen. Zowel de bestuurders
als het platform markdal hebben de
steun van elkaar nodig, als we een
duurzaam en vitaal markdal willen
bereiken.
Drie bidbooks
Aan de gedeputeerde zijn drie bid-

books aangeboden voor de gebieden Maashorst, Groene woud en
Markdal. Elk bidbook bevat de
voorstellen voor het invullen van de
ecologische hoofdstructuur (EHS)
en de Europese kaderrichtlijn water
(KRW).
Ambitie platform
Het platform Markdal heeft de ambitie om zelf een toekomst te schetsen en uit te voeren, verantwoordelijk te zijn voor de inhoud en voor
de realisatie en te zorgen voor de
sociale cohesie en eensgezindheid
die hiervoor nodig is. Het bidbook
omvat één van de toekomstige projecten.
Van binnen uit
Sinds 5 maart is er een breed platform Markdal. Zij streeft naar een
Duurzaam en Vitaal Markdal, vastgelegd in de visie, "van onderop en
van binnen uit". Het platform bestaat uit een aantal actieve leden en
leden die de ontwikkelingen met
belangstelling volgen. Er is ook een
comité van aanbeveling in de maak.
Basisdocument
Op basis van de meningen en het
oorspronkelijk visie document, stelt
het platform op korte termijn een
basis document op. De verschillende deelnemers hebben daar input
voor geleverd via een vragenformulier.
Rechtspersoon
Op dit ogenblik is het platform bezig een rechtspersoon te worden
met de hulp van Notaris Mannaerts,
waarbij ruimte moet zijn voor een
goede meningsvorming en voor
adequaat operationeel handelen.
Wij denken aan een vereniging in
combinatie met en risicodragende
stichting. Er is € 5000,- beschikbaar
gesteld door de vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maat-

De route die de bestuurders fietsten liep van zuid naar noord
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schappij (KNHM) om deze organisatie tot stand te brengen.
Voorzitter
Het platform is op zoek naar een
voorzitter, die aansluit bij een opgesteld profiel: bekend met de streek,
de weg wetend bij de Provincie, het
waterschap en de gemeenten, een
groot netwerk hebbend, verbindende persoonlijkheid, delegerend, bestuurlijke ervaring, een doorpakker,
beschikbaar, gemotiveerd en motiverend, gebiedskennis, kennis van
de streek en natuurlijk zo mogelijk
een vrouw. Er worden gesprekken
gevoerd met een aantal personen
die door de platformleden en de
betrokken bestuurders zijn aanbevolen. De gesprekken zijn in een
concluderende fase.
Gemeentesteun
Het platform wordt gesteund door
de Gemeente Alphen-Chaam en
Breda. Namens de B&W's van deze
gemeenten zijn Harry Nuijten en
Wilbert Willems de betrokken bestuurders.
November besluit
Het platform werkt gelijk op met
het eerder genoemde initiatief om
een bidbook te maken. Dat bidbook
is gereed en werd enkele weken
eerder door Staatsbosbeheer aan de

Een kijkje over de stuw in de Mark

gedeputeerde van Hout en het platform Markdal aangeboden, tegelijk
met de bidbooks voor Maashorst en
Groene Woud. De provinciale Staten nemen in november een besluit
of het bidbook uitgevoerd kan worden door de gevraagde financiën
beschikbaar te stellen. Het zou het
eerste project zijn wat het platform
Markdal voor haar rekening neemt.
Vóór die tijd moet het platform een
rechtspersoon zijn die risico kan
dragen.

Foto: Jan Roovers

Concluderend
Het platform Markdal wil laten
zien dat door van onderop of bin-

… gemotiveerd en
motiverend, gebiedskennis, kennis
van de streek en natuurlijk zo mogelijk
een vrouw ...

nen uit te werken, het mogelijk is
om met een breed draagvlak en
stap voor stap tot een duurzaam en
vitaal Markdal te komen. Eensgezindheid, doelbewustheid, elkaar
stimulerend, met vaart en bewust
dat er leergeld is betaald. Op deze
weg wil het platform doorgaan.
platform Markdal

Een fietser in het Markdal

Foto: Jan Roovers
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Visiedocument
“De toekomst van het Markdal”

I

n februari 2012 stelden de vijf
voorzitters van de natuurverenigingen rond het Markdal het
volgende visiedocument op.

basis van een aanpak-van-onder-op,
waarvoor zij uiteindelijk politieke
steun willen van de gemeenten en
waar de Provincie achter gaat staan.

Al twintig jaar heeft het herstel van
het Markdal topprioriteit bij het
Provinciebestuur. Maar sinds ruim
een jaar heeft de provincie zich
eerst financieel teruggetrokken en
vervolgens ook haar verantwoordelijkheid voor gemaakte afspraken
over het Markdal flink verminderd.
Ook al zou er nu geen geld zijn om
het Markdal als onderdeel van de
Ecologische hoofdstructuur te realiseren, dan wil dat niet zeggen dat
er niet alles aangedaan moet worden om deze "afspraak" na te komen. Een afspraak waaraan alle
maatschappelijke partijen én de
overheden zich bij de start gecommitteerd hebben. De samenwerkende Natuur en Milieu organisaties in
het Markdal hebben en behouden
die betrokkenheid nadrukkelijk
wel.

Bij die discussie doet het er even
niet toe of de tijd van overheidssteun voor de natuurprojecten inclusief de EHS onder druk staat, want
toen er wel geld was, gebeurde er in
het Markdal ook te weinig. De initiatiefnemers willen dat de gemaakte
afspraken ingevuld worden naar de
huidige tijd en toekomst en dat ze
provinciaal worden nagekomen.
Daarbij is het van belang dat de inbreng van bewoners en maatschappelijke organisaties de basis vormen
en dat de boeren met florerende bedrijven daarbij als dragers van het
landschap functioneren. Het gaat de
vijf natuurorganisaties om het resultaat: goede natuurontwikkeling en
beheer, en agrarisch natuurbeheer
ongeacht de noodzakelijke grondaankoop.
Wat de vijf natuurorganisaties beweegt is dat het Markdal een toekomst dient te hebben: een duurzame toekomst. Door zijn ligging en

Daarom werken zij samen met
maatschappelijk betrokkenen op

… een
duurzame
toekomst ...

gesteldheid heeft het Markdal bijzondere mogelijkheden om die toekomst te garanderen. Het is in werkelijkheid en in potentie een prachtig beekdal, dat volop mogelijkheden biedt voor natuur, gebiedsgebonden en verbrede landbouw, recreatieve nevenactiviteiten, opvang
van hoogwaters en natuurbeleving
door wandelen, fietsen en kanoën.
De initiatiefnemers gaan ervan uit
dat als er in samenwerking een toekomstperspectief ontstaat met duurzame ontwikkelingen de individuele belangen ook maximaal recht
gedaan worden, maar ook dat er
snel gehandeld wordt.
Een dergelijke aanpak moet in handen zijn van de mensen die er wonen en ondernemen. Het begint bij
hen, hun bedrijven, de kwaliteiten
van landbouw, water, natuur en recreatie en de vele maatschappelijke
en economische belangen. Vervolgens gaat het er ook om wat deze
mensen en deze kwaliteiten kunnen
betekenen voor de aangrenzende
stedelijke agglomeraties. Het gaat
om betrokken bewoners, blijvende
economische dragers, een gelijk
opgaan met verbetering van natuur
en landschap, continu beheer van

Markdal nabij de A58

Foto: Jan Roovers
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watersystemen voortbouwend op de
vele aanpakken die er provincie
breed zijn geweest. Deze aanpak is
ook voor de stad, haar bewoners en
mee genietende bezoekers: door de
kwaliteit van natuur bij de stad, de
beschikbaarheid van streekproducten, van uitloopgebied, van recreatieve en culturele mogelijkheden,
de landbouw, de natuur, het water
en de waterveiligheid.
Het toekomstconcept bestaat uit een
Duurzaam Markdal dankzij de nabijheid van de stad: wederkerigheid
door betrokkenheid van de stedelijke bewoners bij deze toekomst,
door politieke steun, door aanschaf
van gebiedsproducten, door gebruik
van recreatieve voorzieningen en
door landschap- en natuurbeleving.
Kortom een voorraadgebied voor de
stad met gerelateerde producten,
met leefruimte, met een eigen biotoop voor de natuurlijk aanwezige
organismen, met water, waterberging en veiligheid .
Bouwend op een werkgroep van
gebiedsgebonden mensen, die dat
uitwerkt met deskundige planbegeleiders. En het laat uitvoeren, met
rapportages aan de gemeenteraden
en als proces gefinancierd door de
provincie. Het laat ieder aan het
woord.

Waarde Markdalliefhebbers, bewoners en
belangstellenden

E

r zijn al vele plannen en toekomstbeelden over het Markdal bedacht en beschreven. Echter,
in alle gevallen betrof dit behoorlijk algemene planvorming die men
vervolgens over de volle lengte van
het Markdal wilde uitrollen. Nou
zitten de agrariërs in het Markdal
in de situatie dat, door de uitgebreide kavelruil van begin jaren 70, de
bedrijfsinrichting qua grond redelijk optimaal is.
Planvorming vanuit landinrichting
gaat meestal uit van te bereiken
voordelen voor de landbouw bestaande uit:
1.
(huis) kavelvergroting
2.
Structuurverbetering (kavel
indeling)
3.
Ontsluitingsvoordelen.
Laten dat nou punten zijn waarvoor
grondeigenaren hier ter plaatse amper warm lopen, want die hebben
we al tientallen jaren.

Als extraatje komt daar nog bij dat
in alle plannen er uitgebreid wordt
gesproken over de agrariërs en hun
gronden, tot en met een gedetailleerd inrichtingsbeeld van het toekomstige Markdal, maar het gesprek met hen aangaan is nooit nodig gevonden.
Toen wij dan ook, enige weken
geleden, dit initiatief als collega’s
onderling hebben besproken was
de eerste verzuchting al meteen; o,
weer een plan, wel, wel, wel….
Na enige discussie, en ondanks de
weinig positieve ervaringen met
desbetreffende planvorming van de
voorgaande 20 jaar, vinden wij
toch dat wij in meerderheid open
willen staan voor medewerking aan
het initiatief waarvoor u allen vanavond interesse toont.
Ik wil daarbij wel een tweetal opmerkingen plaatsen, waarvan ik

Het concept heet Duurzaam Markdal. Het heeft de kenmerken van de
cittaslow gemeente Alphen-Chaam,
de duurzame stad Breda en de
"wijsheid van Brabant".

… en de Markdalboer, hij hooide voort ...

Foto: Jan Roovers
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een groter ruimtebeslag.
Dierlijke mest effectiever inzetten
en indien mogelijk bewerken tot
efficiëntere producten. Ook dit
vraagt op de bedrijven ruimte, zowel in oppervlakte als vergunningen.
Er zijn ongetwijfeld nog legio items
denkbaar die tot de zo gewenste
win-win situaties kunnen leiden.
Het wordt vanaf nu een uitdaging
om die in samenspraak met elkaar
tot een goede oplossing te kunnen
uitwerken.

Koeien op een bedrijf in het Markdal (Daesdonck)

hoop dat planbedenkers ven de nabije toekomst die goed voor ogen
houden vooraleer ze aan de slag
gaan.
Allereerst
Het economisch belang van onze
bedrijven staat bij ons voorop.
Meewerking aan wat voor vorm
van natuurontwikkeling of – beheer
dan ook zal meer op moeten leveren dan enkel compensatie. Het
moet een plus betekenen voor het
betreffende bedrijf , simpelweg
vanwege het vaak genegeerde feit
dat de vraag naar het product dat
nu voorligt niet vanuit onze sector
komt maar vanuit de maatschappij.
Wij willen daar best positief in
meedenken en handelen, maar voor
wat hoort wat.

Foto: Jan Roovers

Gezien de aard van de bedrijven zal
maatwerk per bedrijf noodzakelijk
zijn om tot resultaat te komen.
Ik wil hierbij een paar onderwerpen
noemen die al een aantal jaren spelen, maar de komende tijd nog meer
inzet vragen:
Terugdringen van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en
kunstmest.
Dit gebeurt dan vooral door teelttechnieken te veranderen , te verfijnen of nieuwe te bedenken. Deze
nieuwe technieken vergen vaak wel

Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat voor ons vele, zo niet
alle, voorstellen in ieder geval bespreekbaar zijn en dat wij als Markdalboeren met belangstelling uitzien naar de uitwerking van dit initiatief.

Louis Braspenning

M.b.t. dit laatste punt gaan onze
gedachten dan al gauw uit naar
voorbeelden als; agrarisch medegebruik van natuurterreinen, het inzetten van BBL-ruil-gronden, gebruiksovereenkomsten met bijvoorbeeld het waterschap en het aangaan van groenblauwe diensten.
Ten tweede
Praat met de betreffende agrariërs
vooraleer je plannen lanceert.

In plastic gewikkeld hooi

Foto: Jan Roovers
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Jaarvergadering en lezing

U

wordt van harte uitgenodigd
voor de jaarvergadering op
26 oktober. We houden het kort,
zodat er daarna nog ruim tijd over
is om Spitsbergen te bewonderen.
Ad Jansen, één van onze Mark en
Leij leden, houdt op 26 oktober, na
de jaarvergadering, een lezing over
Spitsbergen.

vrijdag
26 oktober
20.00 uur
café Bellevue
Chaam

Ad houdt van reizen en na zijn
werkzame leven, heeft hij daarvoor
alle tijd. Voorheen besteedde hij al
zijn vakanties aan de wereld ontdekken.

Jaarvergadering

Ad neemt u die avond mee naar
Spitsbergen voor een rondreis in
beeld en geluid. Het zijn geweldige
foto's over 'n prachtig, maar koud
gebied.
En Ad kennende kan hij daar boeiend over vertellen. Kortom 'n avond
waar je warm van wordt.

Spitsbergen

U bent van harte uitgenodigd. Niet
leden zijn natuurlijk welkom na de
jaarvergadering.

en daarna om
circa 20.45 uur
lezing

door
Ad Jansen

Groetjes, Marth Wildhagen

Meer voor
minder
Rondbrengen van
nieuwsbrieven
herbekeken

O

p vrijdag 18 april 1997 vond
in café "de Ruif" in Chaam
de oprichtingsvergadering plaats
van de Natuurvereniging Mark en
Leij en reeds in juni van dat zelfde
jaar verscheen de eerste nieuwsbrief. Toen nog met een bescheiden oplage van 150 exemplaren.
Deze werden door vrijwilligers
rondgebracht, gezien het aantal
was dat nog te overzien. Nu zijn
dat doorgaans 425 stuks en moet
er behoorlijk meer "gewandeld"
worden.
Veranderen
En nog steeds werden deze door
dezelfde vrijwilligers rondgebracht. Werden..., want m.i.v. dit
nummer (Nr 63) is dat veranderd.
Sinds het verschijnen van de eerste
nieuwsbrief van Mark & Leij hebben verschillende leden van Mark
en Leij altijd de nieuwsbrief rondgebracht in en om de kernen van
ons werkgebied. Sommigen moesten daarvoor echt even tijd uittrekken, omdat de bezorgadressen
soms ver uit elkaar lagen. Daarnaast moesten er ook nog meer dan
100 nieuwsbrieven per post bezorgd worden. Dat kost € 2,00 per
nieuwsbrief plus envelop, dus meer
dan € 200,00 per uitgave. Dat zou
goedkoper moeten kunnen vond de
penningmeester, Frans Vermeer.
Periodieken contract
Door enig speurwerk van de penningmeester ontdekte hij dat verenigingen, zoals Mark en Leij, bij
PostNL een "periodieken contract"
kunnen afsluiten. De nieuwsbrief
kan dan voor € 0,40 per nieuws-

Drieteenmeeuwen

Foto: Ad Jansen
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brief verzonden worden. Voorwaarde is wel dat er minimaal 250 nummers per post verzonden worden.
(€ 100,00 per uitgave + diverse kosten € 75,00). Hiervoor is het wel
nodig dat de 'post' exemplaren worden gesealed (de diverse kosten).
Het sealen en het adresseren wordt
verzorgd door drukkerij de Jong,
die er ook voor zal zorgen dat de
nieuwsbrieven op de post gedaan
worden.
Enkele routes vervallen
Het is dus voor de vereniging goedkoper 250 nieuwsbrieven per post te
versturen dan de 150 die we nu extra per post bezorgen door vrijwilligers te laten verdelen. Het bestuur
heeft daarom besloten dat alle
nieuwsbrieven in het buitengebied
voortaan per post gaan. Er zijn dus
enkele routes vervallen en het kan
dan dus ook zijn dat u nieuwsbrief
63 met de post ontvangen hebt. U
weet nu echter dat hiermee de kosten voor de vereniging niet gestegen
zijn, maar zelfs gedaald.
Voor de toekomst zal in overleg
met de overgebleven vrijwilligers
bezien worden of de overgebleven
routes aangepast en herverdeeld
moeten worden.
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Nieuwtjes
van de werkgroepen

D

e leden van de fotowerkgroep
van Mark en Leij hebben op
4 augustus, tijdens hun wandeling
door het gebied van het Merkske,
'n wel heel bijzondere vogel waargenomen, namelijk 'n jonge zwarte
ooievaar.
Deze waarneming was in het Merkske, bij de Hoogstraatsebaan. Een
boswachter, werkzaam in het gebied, die we toevallig tegenkwamen, heeft het ons uitgelegd, daardoor weten we zeker dat het 'n juveniele zwarte ooievaar was. Hijzelf
was ook enthousiast over deze zeldzame gast in zijn werkgebied.
Als u ook graag bijzondere veldwandelingen maakt en houdt van
fotograferen, wandel dan met ons
mee, of nog beter, wordt lid van de
fotowerkgroep van Mark en Leij.
De enige voorwaarde is dat U lid
bent van Mark en Leij.

U kunt zich aanmelden bij Marth.
mwildhagen@kpnplanet.nl
Groetjes, Marth
Namens de fotowerkgroep

J

aarlijks wordt in het laatste
weekend van augustus de
Nacht van de Vleermuis georganiseerd.
Ook de zoogdierwerkgroep van
Mark en Leij organiseerde een “batdetector” wandeling op vrijdag 24
augustus voor jong en oud. Het was
een leuke en leerzame avond. Zorg
dat je er volgend jaar ook bij bent!
Groetjes zoogdierwerkgroep

Bedankt
Het bestuur bedankt in ieder geval
de bezorgers voor alle moeite die ze
gedaan hebben en hoopt dat zij incidenteel wel nog bereid zijn eens iets
rond te brengen.

Frans Vermeer
Wim Dumont

Zwarte ooievaar

Foto: Harrie Ti mmermans, fotowerkgroep
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Met Sjef aan de keukentafel:
Markdal van binnenuit

S

jef heeft, samen met anderen,
veel tijd gestoken in de activiteiten rond het platform Markdal.
Zo was er bijvoorbeeld het voorbereiden voor de toelichting bij Gedeputeerde Staten op 31 augustus,
om te bereiken dat € 5.400.000 vrij
gemaakt wordt voor natuur en water. Ook waren er de gesprekken
met de genomineerde voorzitters
voor het platform Markdal.
Rol natuurverenigingen
De laatste jaren zijn de natuurverenigingen op zoek naar hun rol in de
maatschappij. De natuurverenigingen vertegenwoordigen de belangen
van de natuur en het landschap.
Sinds het einde van de reconstructie
en het realiseren van landinrichtingsprojecten, gebeurt er echter
niets meer.
Een initiatief vanuit de natuurverenigingen was gewenst. Of beter:
vanuit de verenigingen worden
voorstellen verwacht. Vervolgens is
het belangrijk dat deze voorstellen
gaan samenstromen met de ambtelijke plannen en met het beheer-

dersoverleg.

even belangrijk, zonder onderscheid in
laag of hoog. Het
… “van binnenplatform bestaat uit
uit”, want alle
een aantal actieve
partijen zijn even
leden en leden die
belangrijk ...
de ontwikkelingen
met belangstelling volgen. Onder andere zijn
recreatie, verkeer, landbouw en
natuur vertegenwoordigd.

Initiatief
In augustus 2010 namen daarom de 5 voorzitters van de natuur- en
milieu verenigingen in
het Markdal, een initiatief om de stagnatie in
de
ontwikkelingen
weer vlot te trekken.
De provincie reageerde
afwijzend, vond het
gebied wel belangrijk
maar zei niets te kunnen doen. Wij
organiseerden een bijeenkomst voor
alle provinciale partijen in februari
2011. Allen vonden het Markdal
belangrijk. In de loop van 2011 stelde we het visiedocument op. In februari 2012 was het af.

Platform
Sinds 5 maart is er een breed samengesteld platform Markdal. Zij streeft
naar een Duurzaam en Vitaal Markdal, "van onderop en van binnen
uit". Sjef spreekt liever over “van
binnenuit”, want alle partijen zijn

Veel steun
De respons is enorm in zo een korte tijd. Ook bestuurlijke steun
kwam gemakkelijk tot stand. De
wethouder van Breda en de Burgemeester van Alphen-Chaam vertegenwoordigen de steun van de
twee gemeentelijke B&W's. Met de
betrokken bestuurder van de provincie (gedeputeerde van Hout),
met Harry Nuijten en Wilbert Willems, met de plaatsvervangend
dijkgraaf, de regio en algemeen
directeur van Staatsbosbeheer, vertegenwoordigers van Brabants
Landschap, Natuurmonumenten en
de ZLTO en een tiental deelnemers
aan het platform is donderdagmiddag een fietstocht gehouden in het
Markdal.
Wordt vervolgd
Het platform stelt op korte termijn
een basis document op. Hierin worden de meningen verwerkt van alle
deelnemers. Het oorspronkelijke
visiedocument vormt de basis
waarop verder wordt gebouwd.
Voordat we het eerste project kunnen gaan uitvoeren, moet het platform een rechtspersoon zijn die
risico kan dragen.

Sandra Reijnders
Drijvend op de Mark, kunst van moeder natuur

Foto: Jan Roovers
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Leden delen hun
hartverwarmende natuurbelevenissen

B

ijgaand een paar foto's van
bijzondere gebeurtenissen
onder onze serre in de achtertuin.
18 juni: het winterkoninkje heeft een
bijzondere vorm van huisvesting gerealiseerd en zelfs een vrouwtje ervoor
warm kunnen maken. Nu maar wachten.
Foto: Wim Pijnacker

30 juni: het paar heeft twee jongen
maar die willen niet graag op de foto
en ik wil niet het risico lopen dat de
ouders te bang worden.
2 juli: toch nog maar, met de telelens,
een foto's van het nest met drie jongen
genomen
6 juli: het zijn inmiddels vier jongen
die vandaag al aan het uitvliegen waren, dat hebben we zelfs gezien dus wel
heel leuk.
Foto: Wim Pijnacker

Juni: Een vleermuis vergiste zich en
landde op de grond onder de overkapping. Is daarna weer vrolijk weg gefladderd.
Foto: Wim Pijnacker
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Lezing
De natuur door het oog van de camera

Edelhert in de mist

N

atuurfotograaf René Van
Echelpoel, toont aan de
hand van digitale projectie op
groot scherm, 'n deel van zijn collectie natuurfoto's gemaakt in diverse natuurgebieden in België,
Nederland, Duitsland, Frankrijk
en Oostenrijk.

René Van Echelpoel ( Retie 1954 )
woont in Oud-Turnhout en beoefent
al vele jaren, zeer gedreven zijn
passie "de natuurfotografie"
De fotograaf trekt met grote regelmaat in alle seizoenen naar diverse
natuurgebieden in België, naar de
Zeeuwse eilanden, de Veluwe,
Friesland en het Eifelgebied enz.
enz. Allemaal gebieden en streken
met 'n eigen karakter en biotoop en
hun specifieke fauna en flora.
De leegte, de stilte, de grootsheid
maar bovenal de schoonheid van de
natuur is hem tot op vandaag bijzonder blijven boeien en zijn steeds
groeiende belangstelling voor alle
facetten van de natuur, heeft zijn
ambitie om al die pracht, met behulp van zijn camera, tot in detail

op beeld vast te leggen, altijd maar
meer en meer vorm gegeven.
Ontelbare uren vrije tijd, ontzettend
veel geduld, uren observatie in bos
en veld, maar zeker zijn gedrevenheid en 'n gedegen kennis van de
Europese fauna en flora, hebben
zich doorheen de vele jaren vertaald
in een bijzondere collectie foto's,
stuk voor stuk gemaakt met veel
oog voor licht en compositie, maar
vooral ook met heel veel zorg voor
detail.
Tijdens de voorbije jaren behaalde
René met zijn collectie natuurfoto's,
intussen uitgegroeid tot 'n echt levenswerk, op fotowedstrijden doorheen heel Europa, Azië en Amerika
diverse onderscheidingen en me-
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Mycorrhiza
vrijdag
16 november
20.00 uur
café Bellevue
Chaam
René
van Echelpoel
lezing met
natuurfoto’s
België
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk

dailles, met als hoogtepunt zeer
recent nog de gouden FIAP medaille in Oostenrijk en de gouden PSA
medaille in Engeland en Italië.
De fotograaf zal aan de hand van
zijn boeiende collectie allen gefotografeerd in hun eigen specifieke
leefwereld, trachten 'n duidelijk
beeld te geven van hoe indrukwekkend de natuur, ook hier vlak bij
ons, toch wel is.

M

ycorrhiza betekent letterlijk
schimmelwortel en is de
naam voor het samenlevingsverband van planten met bepaalde
bodemschimmels. Het verschijnsel
werd ruim een eeuw geleden ontdekt door onderzoekers die vaststelden dat wortels die geheel omgeven waren door schimmeldraden
toch gezond bleken te zijn. Intussen is bekend dat planten met mycorrhiza veel beter groeien dan
planten zonder mycorrhiza.
De verklaring voor dit verschijnsel
is dat de schimmel ervoor zorgt dat
de plant beter voorzien wordt van
allerlei voedingsstoffen zoals fosfor
en stikstof en van water. In ruil
hiervoor krijgt de schimmel suikers
van de plant. Zo’n relatie noemen
we een mutualistische symbiose
omdat beide organismen er voordeel van hebben. Mycorrhizaschimmels hebben daarnaast nog het
voordeel dat ze de planten beschermen tegen een groot aantal ziekteverwekkers en zware metalen.
Uit fossiele vondsten is gebleken

dat mycorrhiza al aanwezig waren
in de eerste landplanten. Waarschijnlijk hebben ze de kolonisatie
van het land door de planten mogelijk gemaakt. De eerste landplanten
hadden wel bladgroen, waardoor ze
in staat waren tot fotosynthese,
maar ze hadden nog geen goed ontwikkeld wortelstelsel. De opname
van water en voedingsstoffen was
derhalve een probleem. De schimmels waren uitstekend aangepast
om stoffen uit de bodem op te nemen, maar waren (en zijn nu nog)
voor hun suikers e.d. volledig afhankelijk van planten. Het ontstaan
van de symbiotische relatie lag dus
voor de hand.
Mycorrhizaschimmels vormen een
verbinding tussen de bodem en de
plant. Een deel van het schimmelweefsel groeit in en om de wortel
en zorgt zo voor een groot contactoppervlak met de plant. Een ander
deel van het schimmelweefsel strekt
zich vanuit de wortel uit in de grond
in de vorm van een netwerk van
uiterst fijne draden ( hyfen). Het
absorberend oppervlak van het wor-

Ook niet-leden van Mark en Leij
zijn natuurlijk van harte welkom bij
de foto voorstelling.
Foto’s en tekst

René van Echelpoel

De digitale Mark&Leij
nieuwsbrief staat elke
week vol met natuurweetjes. Meld je aan
bij webmees@
markenleij.nl

Cantharel

Foto: Marianne Dumont
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telstelsel wordt hierdoor vele malen
groter en de schimmeldraden bereiken plaatsen waar wortels niet kunnen komen. Door middel van enzymen en organische zuren uit het
schimmelweefsel kunnen aan bodemdeeltjes gebonden voedingsstoffen vrij gemaakt worden.
De meeste mycorrhizaschimmels
zijn niet aan een specifieke waardplant gebonden en kunnen met vele
plantensoorten een verbinding aangaan. Dat heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld in een grasveld de klavers en de grassen met elkaar in
verbinding staan via een gezamenlijk schimmelnetwerk. Baar en
Ozinga (zie literatuurlijst) noemen
dit in hun recente boek het ‘wood-

Vliegenzwam

wide-web’. Uit onderzoek is gebleken dat er via dit web transport van
voedingsstoffen plaats kan vinden
tussen verschillende plantensoorten.
.
De laatste jaren is er een groeiende
belangstelling voor mycorrhiza.
Eén van de oorzaken hiervan is een
roep om duurzaamheid in de landbouw. Door het gebruik van grote
hoeveelheden kunstmest dreigen de
voorraden ervan uitgeput te raken.
Bijvoorbeeld fosfaat zal in de ko-

mende 50 tot 100 jaar gewoon op
zijn. Het feit dat de prijzen voor fosfaat stijgen en een land als China
geen fosfaat meer exporteert wijst
erop dat er een tekort dreigt. Het is
dus belangrijk dat fosfaat beter gerecycled wordt en dat planten het effectiever op gaan nemen. Mycorrhiza kunnen hierbij een rol spelen omdat ze zeer efficiënt fosfaat uit de
bodem opnemen en het vervolgens
door kunnen geven aan de plant.
Met hun dunne schimmeldraden
hebben mycorrhizaschimmels toegang tot fosfaat dat niet door plantenwortels kan worden opgenomen.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
mycorrhiza ervoor zorgen dat er
minder fosfaat wordt uitgespoeld.

Foto: Wim Dumont

Andere oorzaken voor de toenemende belangstelling zijn de aanwijzingen dat de aanwezigheid van mycorrhiza ecosystemen veel stabieler
maakt, dat ze zorgen voor verbetering van de bodemstructuur en dat
de biodiversiteit er door toeneemt.
Ook vanuit het bedrijfsleven is er
belangstelling. Er zijn al bedrijven
die sinds enkele jaren mycorrhizainoculum verkopen. Zo’n inoculum
is simpel gezegd een substraat, bijvoorbeeld grond, waarin een hele-

boel sporen en schimmeldraden
zitten van een bepaalde mycorrhizaschimmel. Een kweker kan zo’n
inoculum aan de grond toevoegen
om de groei van zijn planten te bevorderen.
Naar schatting heeft 90% van alle
planten een of andere vorm van
mycorrhiza. Naar de aard van het
contact tussen het schimmelweefsel en de waardplant worden in de
regel twee hoofdtypen mycorrhiza
onderscheiden: de ectomycorrhiza
en de endomycorrhiza.
Bij ectomycorrhiza groeien de
schimmeldraden vanuit de bodem
zowel rondom als binnenin de worteltopjes van de wortels. De schimmel vormt als het ware een mantel
om het worteltopje. Omdat de vorming van wortelharen wordt geremd zien wortels met dit type mycorrhiza er duidelijk anders uit. De
schimmeldraden die de wortels
binnen groeien zijn te vinden tussen ( en niet binnen!) de wortelcellen die aan de buitenrand van de
wortel liggen (de schorscellen). De
schimmel vormt daar een specifieke structuur, het zogeheten Hartignet. De naam ectomycorrhiza is
gekozen omdat de schimmel buiten
de cellen blijft (ektos= buitenkant).
Dit type mycorrhiza komt vrijwel
alleen voor bij houtige gewassen.
De belangrijkste gastheren behoren
tot de families van de dennen, berken, hazelaars, eiken en wilgen. De
meeste mycorrhizaschimmels van
deze groep behoren tot de basidiomyceten (steeltjeszwammen). Bekende paddenstoelen als eekhoorntjesbrood, vliegenzwam en cantharel (foto pagina 13) zijn de vruchtlichamen van schimmels die samenleven met bomen. Soms leven
bomen in symbiose met een ascomyceet (zakjeszwam), bijvoorbeeld de truffelsoorten.
Wanneer de schimmeldraden in de
cellen van de wortel groeien spreken we van endomycorrhiza.
‘Endos’ is het Griekse woord voor
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‘binnen’. Deze groep wordt weer
verdeeld in een aantal subgroepen.
De belangrijkste daarvan is de
groep van de arbusculaire mycorrhiza (AM). De bijbehorende
schimmels vormen geen bovengrondse vruchtlichamen en aan de
wortels is met het blote oog of met
een binoculair niets bijzonders te
zien. Kleuringstechnieken in combinatie met microscopie maken het
mogelijk iets te zien te krijgen van
deze mycorrhiza. Karakteristiek
voor AM-schimmels is dat de hyfen wijdvertakt door de bodem
groeien en slechts op een beperkt
aantal plaatsen de wortels binnendringen. De schimmel groeit de
wortelcellen binnen en vertakken
zich vele malen tot boomachtige
structuren (de arbuskels) en blaasachtige structuren (de vesikels).
De AM-schimmels zijn de meest
algemene symbionten onder de
grond. Ze leven in symbiose met
een groot aantal planten waaronder
veel kruidachtigen en grassen. In
slechts een beperkt aantal planten
zijn deze schimmels nagenoeg afwezig, bijvoorbeeld in de kruisbloemenfamilie en de ganzenvoetfamilie. Vaak betreft het pioniersoorten die in grond kiemen die
heel weinig of geen sporen van
AM-schimmels bevat.
AM-schimmels behoren tot een
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aantal
geslachten binnen de zyg om yc e te n
(lagere schim
mels), Er zijn
slechts 143
soorten beschreven over
de hele wereld. De meer
derheid ervan
wordt aangetroffen
in
minerale bodems
met
weinig organisch materiFoto: Wi m Dumont
aal. De meeste soorten vormen hun sporen
(maximaal 0,3 mm groot) in sporenkapsels buiten de plant in de grond.
De verspreiding ervan vindt plaats
door bodemdieren, waaraan ze blijven kleven.
Een andere subgroep van de endomycorrhiza betreft de orchideeën
mycorrhiza. Orchideeën hebben
minuscuul zaad, vrijwel zonder enig
voedsel. Ze zijn daarom in het begin
van hun leven geheel afhankelijk
van een mycorrhizaschimmel die het
voedsel uit dood organisch materiaal
haalt. De schimmel krijgt zijn beloning in de vorm van suikers wanneer de orchidee ontwikkelde bladeren heeft. De betreffende schimmels

behoren tot de basidiomyceten.
Tenslotte is er nog de subgroep van
de ericoïde mycorrhiza, gespecialiseerd in heideachtige planten.
Epiloog
In de grond krioelt het van het leven Er is een enorme diversiteit aan
levensvormen. De mycorrhizaschimmels vormen daar maar een
klein onderdeeltje van. In een handje grond zitten miljarden bacteriën ,
tientallen meters schimmeldraden
en tienduizenden soorten dieren en
eencelligen. Aan die hele levensgemeenschap valt nog heel wat te ontdekken.
Erik van der Hoeven

Bronnen:
Baar, J. & W.A. Ozinga,
2007. Mycorrhizaschimmels,
sleutelfactor voor duurzame
landbouw. KNNV Uitgeverij,
Zeist.
Heijden, M.G.A. van der,
2012. Met mycorrhiza meer
mans. Inaugurele rede 24
januari 2012. Universiteit
Utrecht.
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Juveniele zwarte ooievaar boven het Merkske
Foto: Harrie Timmermans
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Monitoren vispassages

D

e aanwezigheid van een divers en natuurlijk visbestand
is één van de graadmeters om te
toetsen of het water zich in een
goede ecologische toestand bevind.
Het verwijderen of vispasseerbaar
maken van migratiebarrières zijn
belangrijke maatregelen om te komen tot een gezonde visstand. Vissen kunnen dan vrij trekken tussen
paai- en opgroeigebieden. Onderzoek is nodig om de werking van
de passages inzichtelijk te maken.
De onderzochte vispassages
In opdracht van waterschap Brabantse Delta onderzocht Arcadis
een aantal vispassages. Daartoe zijn
dit voorjaar op een viertal locaties
fuiken gezet. Het betreft de volgende locaties: de bekkenpassage in de
Galderse beek en de stenen hellingen in de Heikantse beek, de Valkenburgse Lei en de Groote of Rode beek. Deze laatste 3 beken betreffen bovenlopen van de Chaamse
beek. Het onderzoek vond plaats in
de periode van 13 maart tot 8 juni
2012. Gedurende het onderzoek
werden de fuiken 2 tot 3 maal per
week gelicht. In totaal werden de
fuiken circa 30 maal gelicht.

Stenen helling Heikantse beek

Resultaten
Galderse beek
In de Galderse beek maakten 66
vissen van de passage gebruik,
waaronder snoek, paling en bermpje. Het blijkt dus dat zowel snelle
zwemmers, trage zwemmers als bodemgebonden soorten van de passage gebruik maken. Er is zowel kleine vis (<20cm) als grote vis
(>40cm) in de fuiken aangetroffen.
Op basis hiervan is de werking van
de passage als ‘voldoende tot goed’
beoordeeld. Alleen het aantal gevangen vissen was wat lager dan verwacht. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden doordat de passage
pas recentelijk is aangelegd en dit
voorjaar voor het eerst functioneerde. Hierdoor kan het aanbod nog
beperkt zijn omdat vissen de nieuwe
migratieroute nog niet hebben ontdekt. Bovendien was het voorjaar
relatief koud, waardoor de migratie
langzaam op gang kwam.
Bij het meest recente visstandonderzoek, in 2010 zijn slechts 5
soorten in de Galderse Beek gevonden terwijl nu 9 soorten zijn gevangen. Doelsoorten voor de beek zijn
o.a. bermpje en riviergrondel; deze

De zeelt bewoont vooral kleine
wateren met een rijke onderwatervegetatie. De voorkeur gaat
uit naar een water met een
modderige bodem en een niet te
sterke stroming. De paaiperiode
van de zeelt ligt in de maanden
mei tot augustus, afhankelijk
van de watertemperatuur. De
watertemperatuur dient minimaal 19°C te zijn. Voor de paai
is de vis totaal afhankelijk van
waterplanten. Voor zover bekend migreert de zeelt weinig.
Gezien de eisen en het gedrag
van deze soort is het opmerkelijk dat de zeelt een groot deel
uitmaakte van de fuikvangst in
de Heikantse beek.
soorten zijn ook gevangen gedurende de monitoringsperiode. Mogelijk zullen in de toekomst via de
vispassage ook doelsoorten als
kopvoorn en winde in de beek
voorkomen.
Heikantse beek, Valkenburgse Lei
en Groote of Rode beek
In de Heikantse beek hebben 26
vissen gebruik gemaakt van de passage. De vangsten bestonden uit 7
verschillende soorten, namelijk:
tiendoornige stekelbaars, bermpje,
paling, ruisvoorn, snoek, zeelt en
zonnebaars. Van zeelt zijn de
grootste aantallen gevangen. Bij de
aangetroffen soorten waarvan meer
dan enkele exemplaren zijn gevangen, bevinden zich een trage
zwemmer en een bodemgebonden
soort. Er is zowel kleine vis als
grote vis in de fuiken aangetroffen,
de grote vis betrof echter alleen
paling. Deze soort migreert vanuit
de Sargassozee (het paaigebied van
de paling) helemaal naar o.a. de
Brabantse beken om daar op te
groeien, alvorens weer terug te ke-
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ren naar zee.
De Valkenburgse Lei is kleiner en
dichter begroeid dan de Heikantse
beek waardoor nog minder en nog
kleinere vis verwacht mag worden.
Van de passage maakten 2 zonnebaarzen en 19 tiendoornige stekelbaarzen gebruik. Beide soorten zijn
trage zwemmers en kleine vissoorten. De gevangen stekelbaarzen
waren met een lengte tot 7 cm relatief groot.
In de Groote of Rode beek maakten
in totaal 19 vissen van 5 verschillende soorten van de passage gebruik. De gevangen soorten zijn:
baars, bermpje, ruisvoorn, snoek en
zonnebaars. Snoek werd het meest
gevangen (9 ex.), gevolgd door
baars (5 ex.). Beide soorten zijn
snelle zwemmers. Van de overige
(trage en bodemgebonden) soorten
zijn slechts enkele exemplaren gevangen. Er is vooral kleine vis
(<20cm) gevangen, de 9 snoekjes
waren 21 tot 40 cm.
De aantallen gevangen vissen in de
bovenlopen is niet groot. Voor een
deel is dit te verklaren door het
relatief koude voorjaar en verder
doordat het vrij droog was (weinig

De zonnebaars is een zogenaamde exoot, die de laatste
decennia sterk in opmars is.
Vermoedelijk wordt de soort
door vijverliefhebbers vrijgelaten in de natuur. Voor het uitzetten van vissen (en exotische
dieren in het algemeen) in de
natuur is een vergunning vereist. Op een andere manier is
het verboden. Eenmaal uitgezet
in de vrije natuur zijn zonnebaarzen moeilijk te verwijderen
en de controle op het uitzetten
is praktisch onmogelijk. De
soort vormt een bedreiging voor
de inheemse fauna, vooral voor
amfibiesoorten zoals de heikikker en de kamsalamander.

Staafdiagram Galderse beek

afvoer) aan het begin van de monitoringsperiode. De vispassages liggen in door neerslag gevoede bovenlopen, die kunnen droogvallen in
tijden van droogte. In dit soort water
worden slechts geringe aantallen
vissen, een beperkt aantal soorten en
weinig tot geen grote vissen verwacht. De passages zijn aangelegd
met als doel het beperkt aantal aanwezige vissen bij normale tot hoge
afvoeren de mogelijkheid te bieden
te passeren. Op basis van de resultaten en waarnemingen gedurende het
onderzoek kan geconcludeerd worden dat de passages voor dat doel
voldoende tot goed functioneren.
Conclusie
Bij alle passages zijn vissen gevangen gedurende de monitoringsperiode. Het doel van de vispassages,
migratieknelpunten oplossen, werd
in ieder geval behaald voor de gevonden soorten en lengteklassen.
Alle gemonitorde voorzieningen
leveren daarmee een positieve bijdrage aan het oplossen van vismigratieknelpunten.
In de bovenlopen van de Chaamse
beek waren de aantallen gevangen

vissen laag, maar dit was ook te
verwachten gezien de geringe afmetingen en diepte van de bovenlopen
en de regelmatige droogval. Ondanks de geringe vangsten is de
conclusie echter dat alle 4 de vispassages voldoende tot goed functioneren voor het doel waarvoor ze
zijn aangelegd.

Tekst, foto’s en diagram

Angelique van Vugt
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Waarnemingen in de streek

H

et aantal e-mails dat mij
bereikte in deze zomermaanden blijft nog steeds relatief
groot. De rubriek “Uit de mailbox”
bevat dan ook slechts een deel van
het werkelijke aantal berichten dat
werd verstuurd. De rubriek heet
“Waarnemingen in de streek”.
Opvallende waarnemingen 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 onze streek.
Heb je een leuke waarneming:
blijf hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.

EEN (NIET ZO WILLEKEURIGE) GREEP UIT DE
WAARNEMINGEN
In de zomermaanden werden maar
liefst 12 waarnemingen van de
zwarte ooievaar gemeld. De meeste
waarnemingen waren in augustus
op de Castelreesche Heide.

Lepelaar

Bijzonder waren
ook de waarnemingen van diverse porseleinhoenen op de
Castelreesche Heide, waar tegelijkertijd ook een waterral
werd gezien. Van 7
t/m 11 juli verbleef
er een kraanvogel
op de Strijbeekse
Heide. Lepelaars
werden regelmatig
gezien in juli en Boomvalk
augustus en op 28 augustus werden
maar liefst 6 exemplaren geteld op
de Bleeke Heide. Op 7 juli werd op
de Regte Heide een roerdomp gezien.
Geelgorzen werden op vele plaatsen
gezien, maar de meeste meldingen
kwamen toch van de Castelreesche
Heide, ’t Merkske en de Regte Heide. In de spinomgeving van Chaam
werden alleen op de Generaal zingende geelgorzen gezien. Merkwaardig is dat op de open plekken
in de Chaamse Bossen nooit meer
een geelgors gezien wordt. In de
zeventig en tachtiger jaren van de

Foto: Henk Laverman / www.hlfotografie.nl

Foto: Twan Mols

vorige eeuw werd de geelgors hier
heel vaak gezien en gehoord!
Met de geoorde fuut gaat het heel
goed in ons werkgebied en vogels
hebben gebroed op het Ossengoor,
op het Huijzersven in de Bleeke
Heide, het Nonnenven, het Dennengoor en enkele koppels op de Castelreesche Heide en in WortelKolonie. Ook met de dodaars gaat
het zeer goed en deze vogels werden praktisch op elke plas gezien.
Voor het eerst werd een broedgeval
van de knobbelzwaan (zover mijn
beperkte kennis reikt) vastgesteld in
de streek en wel op het Dennengoor.
Evenals vorig jaar hebben in het
hoger gelegen gebied gelegen tussen de Baarleseweg en de Oude
Bredasebaan maar liefst 8 koppels
grutto’s en 2 koppels tureluurs gebroed en ook enkele wulpen.
Wespendieven werden weer in behoorlijke aantallen gezien in de
streek, vooral op de Castelreesche
Heide, de Broskens, in de Chaamse
Bossen nabij het Ossengoor en de
Regte Heide. De bruine kiekendief
wordt regelmatig gezien in de
streek en nu is met zekerheid vastgesteld dat deze roofvogel gebroed
heeft op de Bleeke Heide/De Maaijen. Ook met de boomvalken gaat
het redelijk en op 15 juli werden 3
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exemplaren jagend boven het Ossengoor gezien.
De grauwe klauwier is bezig met
een voorzichtige “comeback” en
met zekerheid werd een broedgeval
vastgesteld op de Regte Heide. Op
de Strijbeekse Heide werden enkele
malen een ♂ en een ♀ grauwe klauwier gezien en wellicht heeft de
vogel hier gebroed.
Met de nachtzwaluw gaat het goed
en op de nieuw ontstane open plekken in de Chaamse Bossen werden
maar liefst 8 exemplaren geteld.
Het aantal ijsvogels is gedecimeerd
na de afgelopen winters en er is
slechts één waarneming gemeld en
wel op de Elsakker net over de
grens bij Strijbeek. De braamsluiper
werd ook slechts tweemaal gezien,
één op de Regte Heide en één in
Breda.
Wat verder opvalt, is dat vergeleken
met enkele jaren geleden, de matkop weer regelmatig gezien wordt
en er behoorlijk wat waarnemingen
binnen gekomen zijn.
Het aantal waarnemingen van de
koekoek is vergeleken met vorig
jaar gedaald van 82 naar 71 stuks.
De meeste waarnemingen van de
koekoek kwamen uit de Broskens,
de Halsche Beemden en de Regte
Heide. Het aantal meldingen van de

21

Blauwborst

Foto: Henk Laverman / www.hlfotografie.nl

fluiter was beduidend minder dan
vorig jaar en in totaal werden
slechts 6 fluiters gezien. Met de
wielewaal is het nog steeds dramatisch gesteld. Praktisch alle waarnemingen (19 stuks) kwamen van ’t
Merkske en de overige 4 waarnemingen kwamen van de Hondsdonk, Strijbeekse Heide, Regte Heide en de Elsakker.
Met de zomertortel gaat het al jaren
slecht en deze duif wordt bijna alleen nog vanuit ’t Merkske, de Regte Heide en de Rielsche Heide ge-

meld. Met de veldleeuweriken lijkt
het wat beter te gaan en er werden
kleine aantallen gemeld vanuit de
Bleeke Heide, het Zwart Laag, de
Castelreesche Heide, de Tommelsche Heide en de Regte Heide. De
gele kwikstaart werd voornamelijk
gezien op de Bleeke Heide en de
Castelreesche Heide. Het was tot
dusver een slechte vlinderzomer,
waarbij het opviel dat het aantal
geziene vlinders weer beduidend
minder was dan vorig jaar.
Porseleinhoen
BIJZONDERE
WAARNEMINGEN
In de laatste week van augustus
verbleven enkele porseleinhoenen
op de Castelreesche Heide met een
maximum van 3 exemplaren op 22
en 23 augustus. De enige andere
waarnemingen in mijn archief zijn
van april en mei 2006 op de Regte
Heide. Het porseleinhoen is een
schuwe moerasvogel, die leeft van
plantendelen en klein gedierte. Geliefde biotopen zijn nogal ontoegankelijk: natte uiterwaarden, randen van riet-, zegge- en lismoerassen en ondergelopen graslanden.
Belangrijk is de aanwezigheid van
water met een diepte van minder

Porseleinhoen

Foto: Lutske de Jong /natuurfotografie-lutske-dejong.com
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Drieteenstrandloper

dan 15 centimeter. Het is dan ook
de roep van de vogel die zijn aanwezigheid meestal verraad: een
fluitend 'huit' (als 8 in 't Frans), ook
wel omschreven als een zweepslag.
Slechts bij hoge uitzondering krijgt
men een glimp van deze schuwe
ralachtige te zien; meestal wordt de
vogel door de dichte moerasvegetatie aan het oog onttrokken. Het porseleinhoen lijkt op de waterral,
maar heeft een kortere snavel.
Deze rallensoort is lastig te inventariseren, daarom is het moeilijk om
iets over trends te zeggen. De indruk bestaat dat het porseleinhoen
sinds de jaren 1960 achteruit gaat.
Maar het lijkt er ook op dat er soms
jaren zijn waarin het aantal plotseling stijgt, vooral in het rivierengebied (in 1970, 1978 en 1983). Volgens SOVON bedroeg het aantal
broedparen in de periode 19902007 150 tot 300 paar in Nederland.
Blauwborst (foto pag. 21)
De blauwborst heeft dit jaar gebroed in ’t Merkske, de Regte Heide en de Maaijen en vermoedelijk
op nog wel meer plaatsen, die niet
geïnventariseerd zijn. De blauwborst is een vrij zeldzame vogel in
het Mark en Leij gebied. In het begin van deze eeuw heeft de blauw-

Foto: Henk Laverman / www.hlfotografie.nl

borst ook in het Broek gebroed.
Blauwborsten zijn prachtige vogels
om te zien én om te horen. Zelden
gaan in de Nederlandse vogelwereld
een opvallend vertoon van kleuren
en een uitbundige zang gepaard; de
blauwborst is daarin een uitzondering. Het voorkomen van de blauwborst wordt vooral bepaald door de
aanwezigheid van moerassen en
daarop lijkende biotopen. De afgelopen decennia heeft de blauwborst in
Nederland een opmerkelijke opmars
gemaakt. Het is een van de weinige
soorten die zelfs van de Rode Lijst
is geschrapt, omdat het zo goed
gaat. Blauwborsten eten vooral insecten en slakken, spinnen en wormen, maar soms ook bessen (vooral
in de herfst).
In Nederland komen twee ondersoorten voor, de witsterblauwborst
(Luscinia svecica cyanecula) en de
roodsterblauwborst (Luscinia svecica svecica). De ondersoorten zijn te
onderscheiden doordat het mannetje
van de witsterblauwborst in het zomerkleed een witte vlek op de blauwe borst heeft, terwijl deze vlek bij
de roodsterblauwborst rood is. De
roodsterblauwborst is echter geen
broedvogel in Nederland.
Grote Karekiet

Op 28 mei werd een grote karekiet
gezien op de Regte Heide, de enige
waarneming van deze soort die in
mijn 40-jarige digitale archief
voorkomt. De grote karekiet is een
typische rietbewoner met een stevig postuur. Van alle rietzangerachtigen is de grote karekiet het
meest gebonden aan flinke oppervlakten stevig, overjarig riet aan de
rand van open water. Dat heeft
vooral te maken met het zware
nest, dat door jong riet of andere
vegetatie niet gedragen kan worden. Grote karekieten leven van
middelgrote insecten en slakken,
die liefst in dichte, kruidenrijke
vegetatie verzameld worden. Het
zijn trekvogels, die de winter doorbrengen in tropisch Afrika. Het
aantal broedparen in Nederland
neemt de laatste jaren erg snel af.
Tussen 1965 en 1985 is de Nederlandse broedpopulatie met 90%
afgenomen. Deze negatieve trend
gaat nog steeds door, hoewel plaatselijk het aantal broedparen constant kan blijven. De oorzaak is de
afname in rietvelden die in relatief
diep water staan. Omdat waterschappen streven naar een constant
waterpeil, of liefst een onnatuurlijk
waterpeil (laag in de winter, iets
hoger in de zomer), verdwijnt dit
type rietvelden. Volgens SOVON
neemt de grote karekiet sinds 1990
af met meer dan 5% per jaar, dat
wil zeggen dat de populatie in iedere periode van 15 jaar wordt gehalveerd. Dus alle reden om de
soort als bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst te zetten In
Noord-Europa neemt de grote karekiet zelfs toe. Daarom staat de
vogelsoort als niet bedreigd op de
internationale IUCN Rode Lijst.
De vogel overwintert in tropisch
Afrika, waarbij de vogel onder andere de Sahara moet oversteken.
Door toenemende verdroging
wordt de overtocht echter steeds
zwaarder.
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Drieteenstrandloper
In het voorjaar werden weer enkele
waarnemingen gemeld van de
drieteenstrandloper. De weinige
waarnemingen (18 stuks) in mijn
archief zijn allemaal in deze eeuw
gedaan en ook allemaal in mei op
de Bleeke Heide. Dit zijn vrij opvallende waarnemingen, omdat
deze soort voornamelijk aan de
kust langs het strand te vinden is.
De drieteenstrandloper is een kleine steltloper. Het is de enige
strandloper die vaak aan het strand
te vinden is, rennend achter de golven aan. De overige soorten zijn
meer te vinden op het wad. De
drieteenstrandloper valt op doordat
het voortdurend heen en weer rent.
De golven brengen voedsel, maar
de vogel moet snel weer de volgende golf ontwijken. Pas op het laatste moment zal een drieteenstrandloper opvliegen. Het is grappig te
zien dat harde wind geen vat heeft
op het kleine lopende vogeltje.
Maar bij het opvliegen dreigen ze
meteen weg te waaien. De
drieteenstrandloper leeft van allerlei diertjes die aanspoelen uit zee.
In Nederland is deze vogel een
overwinteraar; hij broedt op de
toendra's van Siberië, Groenland en
Canada. De drieteenstrandloper
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kan enorme afstanden afleggen zonder te rusten.
Wezel
Op 24 augustus werd een dood gereden wezel gevonden in het Ulvenhoutse Bos. Waarnemingen van de
wezel zijn vrij zeldzaam in onze
streek. In het voorjaar heb ik zelf
een wezel bij mij achter in de tuin
gezien. De wezel is het kleinste
roofdier van Europa en behoort tot
de familie der marterachtigen. Een
wezel lijkt wel wat op een slanke,
lange, snelle muis die zich met golvende bewegingen met 30 cm verre
sprongen verplaatst. Verwarring met
de hermelijn kan optreden. De staart
heeft geen zwarte punt, zoals bij de
grotere hermelijn, die verder veel op
de wezel lijkt. De wezel voedt zich
voornamelijk met knaagdieren als
muizen, woelmuizen en lemmingen,
maar ook grotere zoogdieren als
konijnen en woelratten, vogels, eieren, kleine reptielen, kikkers en insecten. Veel van hun prooidieren
zijn groter dan de wezel zelf. Als
wezels jagen, achtervolgen ze prooien zoals kleine knaagdieren tot in
hun hol. De dieren eten ongeveer
een derde van hun lichaamsgewicht
aan voedsel per dag. Ze moeten dagelijks eten om niet te sterven aan
verhongering. De dieren zijn zowel
's nachts als overdag actief, waarbij
de dieren onregelmatig rustperiodes
nemen. Vaak staan wezels op hun
achterpoten om de omgeving te verkennen. Wezels leven in heggen,
struikgewas en bosranden, maar ze
kunnen overal overleven, zolang er
voldoende beschutting en prooi is.

Reebok

Foto: Twan Mols

Ad Jansen op 17 juni:
Gisteravond nog een laatste ronde
in de tuin gedaan. In het veld achter
ons huis hoorde ik een kwartel roepen. Ook vorige week hoorde ik
een kwartel, toen in de ruigtebermen aan de overkant van het huis.
Overdag zag ik een juveniele havik,
die zich ging poetsen in een grote
boom (gespot door de telescoop)
aan de voorkant van het huis.
Frank Degenaar op 18 juni:
Jan, op mijn landgoed woont een
grauwe vliegenvanger. En in het
Elsakkerbos hoorden Wim Cornelissen en ik gisteren waarachtig een
koekoek.
Jan Vermeulen op 18 juni:
In het gebied tussen de Baarlesweg
en de Oude Bredasebaan in Chaam:
8 koppels grutto's, 2 koppels tureluurs en 3 koppels wulpen. Allen
door middel van nestvondsten vastgesteld.

UIT DE MAILBOX
Will Woestenberg op 10 juni:
Ondanks het drukke verkeer, auto’s,
motoren en zeer veel fietsers, stond
er daarnet een ree rustig te knabbelen aan bramenblaadjes in de wegberm op minder als vier meter van
de Chaamseweg bij de gasbaan.
Wezel

Foto: Dick Klees /
www.studiowolverine.com

Grutto

Foto: Twan Mols

Twan Mols op 26 juni:
Hallo allen, eindelijk weer eens een
berichtje van de Rielsche heide van
mij. Het is er geweldig!
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Erik Rijnen op 5 juli:
Vanochtend op Castelreesche Hei 2
lepelaars rustend op Middenven.
Grote groep kieviten op de gemaaide velden (250+) en veldleeuweriken, kwartels en geelgorzen nog
steeds zingend. Ondanks het slechte
vlinderjaar is bruin zandoogje toch
weer talrijk boven de graslanden.

De foto is van 5 juli net voor het uitvliegen van de eerste torenvalk.
17 juli: de torenvalken zitten nog steeds rond ons huis, ze zitten vaak op de grond en
oefenen ook met het duiken naar muizen, maar pa en ma zorgen nog steeds voor ze.
Foto: Ger van Raak

Volop vogels, grutto's, wulpen,
scholeksters en kieviten alarmeren
als je te dicht bij hun jongen komt,
terwijl ze laag over je heen vliegen,
overal hoor je de geelgorzen zingen. Er zitten veel graspiepers,
roodborsttapuiten, grasmussen, gele
kwikstaarten, kneutjes, gierzwaluwen, boerenzwaluwen, oeverzwaluwen en een enkele huiszwaluw jagend op insecten. De veldleeuweriken zingen voortdurend en er zitten
behoorlijk wat kwartels te roepen,
af en toe zie je ook nog een koppel
patrijzen. De groep met spreeuwen
wordt steeds groter, holenduiven
zitten er ook al behoorlijk wat.
Laatst zag ik er zelfs een velduil
jagen boven de akkerranden, torenvalk en buizerd laten zich ook zo nu
en dan zien, de akkerranden staan
volop in boei. Het vreemde is wel
dat er met moeite één enkel vlindertje te vinden in deze bloemenzee.
Ad Jansen op 28 juni:
Hoi Jan, gisteravond hoorden wij
een enthousiast zingende geelgors
ergens in de bomenrij achter ons
huis. Vanmorgen zong hij zelfs in
de bomen achter onze schuur!
Waarschijnlijk een ronddolend

mannetje nog steeds op zoek naar
een partner?
Sandra Reijnders op 29 juni:
Gisteren vloog er bij de Bouwerij
10 bij Galder een groene specht
over. Ik heb er al vaker dit jaar een
groene schicht voorbij zien komen
en ik hoor vaak spechtkreten, maar
nu zag ik hem pas goed. In de berm
langs de Bouwerij staat overigens Salomonszegel, een beschermde plant. Helaas heeft de boer bij
het binnen halen van het hooi de
helft plat gereden.
Henk & Silvia Laarhoven op 3
juli:
Vanmorgen op het Riels Laag ten
zuiden van het Riels Hoefke zag
ik een mannetje grauwe klauwier
met voer in zijn bek. Wordt daar al
3 dagen gezien (vermoedelijk
broedgeval). Tevens daar paartje
gekraagde roodstaart en grasmus.
Gisteren op de Regte Heide 2 roepende zomertortels gezien en 2 nog
roepende koekoeken. Gisteravond
vanaf ons tuinterras een kwartel
gehoord en in de tuin een matkop.
Ook vliegen hier al dagen 3 jonge
torenvalken met hun ouders rond.

Huub Don op 8 juli:
Een 2e of 3e jaars kraanvogel foerageerde vanmiddag langs de Heistraat op een pas gemaaid weiland.
De waterstand was hier zo hoog dat
de regenwormen voor het oprapen
lagen... Na mijn wandelrondje (ca.
40 min.) was de vogel overigens
weer gevlogen.
Harry van Vugt op 14 juli:
Op 16 juni zag ik een grauwe klauwier man, op 19 juni een vrouw en
op 23 juni een man. Ik ben er zeven
maal geweest. Bijgaand een foto
van de slecht ontwikkelde houtwal
waarin takken liggen waarop
ze zaten maar de weipalen zijn ook
geschikt als zitplaats. De foto is
genomen vanaf de Heistraat met
achter mij het Langven. Het evenwijdig lopende zandpad aan de andere zijde is uiteraard ook geschikt.
Dit jaar voor het eerst de broedvogels op de Bleeke hei geïnventariseerd met het clusterprogramma
van SOVON. Het zat er aan te komen broedgeval bruine kiekendief.
Johan Schaerlaeckens op 23 juli:
Gistermorgen met 6 man aan de
koffie bij Frank op de Blokkenweide met boven ons doortrekkende
rode wouw en boomvalk. Even later purperreiger vanaf Leuris’ boske
in het beekdal Strijbeekse beek. Er
zwerft (slechts?) een bruine kiek
rond. Vorig jaar 3 jonge vogels.
Ook oeverloper, witgat, watersnippen en groenpootruiters. Wespendieven en boomvalken zowel boven
de Bleeke Heide als ’t Broek. Om
12.00 uur hebben we meegewerkt
aan het uitzetten van zo’n 350
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vers waar ze zich doorgaans ophouden. De konijnenstand was aardig
aan het herstellen, helaas myxomatose. Op menig plek hangt de penetrante lucht van kadavers. Om wat
vrolijker te eindigen: bijgevoegd
foto van jonge witte kwikken die
paardjerijden op de rug van de Hafflingers. In mijn jongensjaren noemen we die beestjes 'koestouwerkes', maar deze hebben duidelijk
hogere ambities.

Buizerd

boomkikkers in ’t Broek o.l.v. Ben
Crombaghs. Verheugend is dat de
vorig uitgezette populatie het goed
doet. Vanmorgen 4 zwarte ooievaars die opstegen van het Nonnenven. Ad Jansen had ze even
later boven Ulicoten. Ze koersten
in oostelijke richting. Vanmorgen
waren de boeren de graanvelden
aan het maaien op de zuidelijke
Bleeke heide. Er waren 2 mensen
van SBB bezig met uitzetten van
kwadranten waar niet gemaaid mag
worden. Helaas is het prachtige,
bloemenrijke (oud)graanperceel
tegen de maïs toch gemaaid. De
aangrenzende boer (geen reservaatgebied) had geklaagd over distels.
Dit perceel barstte gisteren nog van
de vlinders. De beherende boer
wilde dit perceel laten overwinteren maar SBB gaf toch opdracht
het perceel (gedeeltelijk) te maaien
vanwege het distelprobleem. De
loonwerker had de opdracht niet
goed begrepen en heeft meer gemaaid dan nodig (=bijna het gehele
perceel). Ondanks dit toch positief
dat de nieuwe SBB-opzichter probeert behoorlijke stukken te laten
staan.

Foto: Twan Mols

aan verstomt, toch nog altijd zingende geelgorzen, veldleeuweriken en
zomertortels. Ook hier veel oranje
zandoogjes (en zwartsprietdikkopjes). In de Broskens zag ik een gele
luzernevlinder - een zuidelijke soort
die af en toe naar onze contreien
trekt. Twee jaar geleden was er een
influx van oranje luzernevlinders, nu mogelijk een golfje gele op
komst. Weinig libellen, mogelijk
door de droogte? Op Castelreesche
Hei stuitte ik op een merkwaardig
tafereel: rijtjes weidebeekjuffers die
in de berm van de zandpaden zaten,
honderden meters van de beekoe-

Twan Mols op 24 juli:
Op de Rielsche heide zitten alweer
veel groenlingen en kneutjes. Het is
mooi om te zien hoe ze zich te goed
doen aan de peulen van de bladrammenas. De geelgorzen vliegen af en
aan om hun jongen te voeden, enkele zitten ook nog te zingen. Kwartels roepen vanuit de akkerranden.
Er zitten ook enkele patrijzen met
jongen, één alleenstaande moeder/
vader had er zelfs meer dan 20, een
ander had er een stuk of 10 die weer
wat groter waren. In een oogopslag
33 patrijzen, waar maak je dat nog
mee!
Ook streken er 2 zomertortels neer
op de gemaaide strook. De veldleeuweriken zijn ook in ruime aantallen aanwezig. Verder onder andere roodborsttapuiten, spreeuwen,
zwarte kraaien, holenduiven, houtduiven etc. De steenuilen doen het

Erik Rijnen op 21 juli:
In 't Merkske vergelijkbare taferelen. Hoewel de vogelzang zoetjesLevendbarende hagedis

Foto: Twan Mols
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ook goed in de omgeving.
Op het Ossengoor maar één koppel
geoorde futen, enkele dodaarzen en
nog wat eendjes,
Boven het ven was wel een boomvalk aan het jagen, in totaal zagen
we er 3 en in de verte kwam ook
nog een wespendief voorbij en vlak
boven ons kwam een buizerd over.
Heel leuk was het om op het bankje
3 piepkleine levendbarende hagedisjes te zien zonnebaden. Als je
stil zit komen ze gewoon naast je
zitten. Later zagen we nog een groter exemplaar op een stam van een
omgezaagde Amerikaanse eik. Verderop langs de oever bleek de tijgerspin massaal aanwezig; ze vangen voornamelijk juffertjes in
hun "zigzag" web.
Huub Don op 27 juli:
Een adulte zwarte ooievaar vloog
rond enen vanmiddag laag over de
Bleeke Hei. Boven het Nonnenven
won de vogel aan hoogte om 10
minuten later af te glijden richting
zuid. De eerste regenwulpen zijn
ook weer in de streek.

Wespenspin

Foto: Erik Rijnen

Erik Rijnen op 16 augustus:
Behalve opvallend veel kleine vossen deze zomer ook veel wespenspinnen. Ik telde vandaag in Halsche Beemden op een lengte van
nog geen 100 meter minstens 25
exemplaren, waarvan één op bijgevoegde foto is afgebeeld. Op Castelreesche Hei vanochtend nog een
juveniele lepelaar. De vogel vloog
uiteindelijk op en verdween in westelijke richting aan de horizon. NB.
vanaf begin juli 2-3 lepelaars trouw
aanwezig geweest. Op de vennen al

Lepelaars

behoorlijke aantallen steltlopertjes:
groenpoten, witgatjes, oeverlopers,
watersnippen. Ook nog een overtrekkende gierzwaluw.
Stijn Leestmans op 21 augustus:
Deze voormiddag zaten er 3 porseleinhoenen op de Castelreesche heide op het Maartenven. Ze waren
regelmatig aan het roepen naar elkaar en 2 ervan heb ik mooi open
kunnen zien zitten. Ik denk tegen de
avond dat ze nog meer open en
bloot gaan zitten. Verder nog 2 waterrallen en 5 zomertalingen op het
Maartenven en op de Castelreesche
Heide nog wespendief, groenpoot 3,
witgat 2. Vroeger in de ochtend zijn
er ook nog 3 lepelaars overgevlogen. De werken op Wortel Kolonie
vorderen ook goed en daar zat tegen
het moeras een groep van 8 kleine
plevieren.
Erik Rijnen op 23 augustus:
Ik heb vanavond nog gekeken. De
ondergaande zon staat dan hinderlijk
en lang tegen en delen van het ven
zijn niet te overzien. De ochtend is
geschikter voor visuele waarnemingen.
Aan de zuidrand zag ik regelmatig
een ad en juv. porseleinhoen. Aan
de oostelijke rand meende ik een
vogel te horen. Er scharrelde ook

Foto: Erik Rijnen

even een waterral rond, die trok
een venijnige sprint achter een foeragerend witgatje. Aan de oostzijde
riep nog een waterral. Tegen de
schemer kwamen steeds meer watersnippen uit de biezen tevoorschijn, uiteindelijk zag ik er zeker
10. Verder meerdere groenpoten,
witgatjes en op het Middenven nog
een bosruiter. Bij de graafwerken
aan het moeras van Wortelkolonie
min. 25 witte kwikken. Verder daar
7 kleine plevieren, 2 witgatjes, 1
oeverloper en 1 gele kwik.
Frank Degenaar op 24 augustus:
Jan, ik vond in het Ulvenhoutse
bos een doodgereden wezel.
Erik Rijnen op 27 augustus:
Vanochtend op Castelreesche Hei
een juv. zwarte ooievaar foeragerend op het Middenven.
Rectificatie
In het onderschrift bij de foto
van de kleine bonte specht op
pagina 23 van NB 62 is bij de
vermelding van de website een
fout geslopen.
Het onderschrift moet luiden:
Kleine bonte specht
Foto: Henk Dikkers /
www.birdpix.nl
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Jan Vermeulen op 27 augustus:
Vanmorgen naar het Ossengoor geweest. Gezien
o.a. 2 geoorde futen, 8
dodaarzen, fuut, boomvalk,
sperwer, rietgors en 2
kruisbekken.

Geelgors

Foto: Twan Mols

Op Maartenven o.a. 2 porseleinhoen, 1 waterral, 6 zomertaling, 3
wintertaling, 1 slobeend, 9 dodaars. Verder 2 groenpootruiter, 1
bosruiter, 3 watersnip, 2 witgat, 1
kleine plevier, 1 gele kwikstaart.
Daar moesten we vroeger voor naar
de Biesbosch of Zeeland.

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 1 september 2012 verwerkt.
Met dank aan allen die de
moeite namen hun waarnemingen door te geven.
Iedereen kan zijn waarnemingen liefst via e-mail, doorgeven aan:

Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam

E-mail: jemvermeulen@ziggo.nl

Tel.: 0161 491327
SMS: 06 5160 4190

Quiz

Stijn Leestmans op 29
augustus:
Vandaag tussen 1 en half
twee een half uurtje gaan
trektellen op de Castelreesche heide en het was best
goed. Onmiddellijk 3
boomvalken, wat later bruine
kiek gevolgd door een juv. rode
wouw, wespendief en nog een
boomvalk! Heb al slechtere
middagpauzes gehad. Verder
zat er nog een porseleinhoen.
Johan Schaerlaeckens op 30
augustus:
Heb nog nooit zoveel canadaganzen (en andere exoten) op
en rond de Bleeke heide gezien
als zojuist (minstens 1200+).
Dat zal ongetwijfeld te maken
hebben met de jacht op de canadaganzen in 't Merkske. Niet de
soorten van Stijn maar nog wel een
overtrekkende visarend.
Twan Mols op 1 september:
Op de Rielsche heide wordt het
weer drukker met de vogels, groenlingen, kneutjes en geelgorzen zitten
er al volop, ook de hout en holenduiven zijn vaste gasten in grote
aantallen, een zwerm spreeuwen
heeft het er ook naar de zin. Verder zag ik nog 2 paapjes, 2 roodborsttapuiten, 3 grasmussen, 2 zwarte roodstaarten, 4 witte kwikstaarten, 1 torenvalk, 2 buizerds, 2
tjiftjaffen, 3 patrijzen, circa 15 oeverzwaluwen en 5 boerenzwaluwen,
nog een winterkoning en wat koolmezen,
koolwitjes, atalanta en een gehakkelde aurelia waren de vlinders van
deze ochtend. Een enorme wespenspin was ook wel leuk om te zien.

H

et lijkt nog heel ver weg:
vrijdag 11 januari 2013.
Maar voor je het weet is de Sint, de
Kerstman en oud en nieuw alweer
voorbij.
Noteer dus alvast deze datum in
welk elektronisch medium je maar
wilt of gewoon op de nieuwe 2013
kalender.
Een Mark&Leijer begint het jaar
toch met de Grote Mark&Leij quiz?
Joost van den Ouweland

Quiz
Vrijdag
11 januari 2013
20.00 uur

Bellevue
Chaam
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Transition towns
De kracht van de lokale gemeenschap

E

én van de leden van Mark en
Leij tipte het bestuur over het
bestaan van Transition Towns.
Transition Towns lijkt een beetje
op een soort Cittaslow beweging,
maar dan vanuit de burgers. Een
initiatief dat aandacht verdient.

evenementen, mobiele werkplaatsen, langs fietsroutes, en dergelijke.
Buurtmoestuin
In Houten is op 12 mei een buurtmoestuin gestart. Op dit lapje
grond willen zij bewijzen dat we
voor onze voedselproductie niet
afhankelijk hoeven te zijn van chemische middelen en van benzine.

Meer duurzaam
Transition Towns bestaan uit groepen enthousiaste burgers in steden,
dorpen of buurten, die met elkaar
aan de slag zijn om hun manier van
wonen, werken en leven minder
olieafhankelijk, meer duurzaam en
meer sociaal te maken. Piekolie,
klimaatverandering en de hiermee
samenhangende economische crises, zijn de belangrijkste drijfveren
om in actie te komen.

Kijk voor wereldwijde voorbeelden en
informatie op
www.
Transitiontowns
.nl

Burgerinitiatieven
Transition Towns dragen met een
overvloed aan praktische, sociale en
betaalbare oplossingen bij aan het
omschakelen naar een volledig
duurzame wereld. Ze laten dit niet
afhangen van overheid of bedrijfsleven, deze transitie vraagt om de
inzet van alle mensen. In kleine en
grote burgerinitiatieven die wereldwijd de vitaliteit van de lokale eco-

Het slaan van de waterpomp in de
buurtmoestuin in Houten
Foto: Transition Towns

nomie versterken en het welzijn van
lokale gemeenschappen verbeteren.
Veerkracht
Transition Towns werken naar meer
biodiversiteit en veerkracht, opdat
mens en natuur in tijden van crisis
goed kunnen reageren. Onze grootste uitdaging in de komende decennia, is om de overgang naar een wereld met minder energie en minder
spullen, zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te voeren.
Energiekraam
Transition Towns ontwikkelen daarom de kracht van de lokale gemeenschap. Zo ontwikkelt TT Den Bosch
een energiekraam: Een modulair,
mobiel en eenvoudig uit elkaar te
halen apparaat die op plekken kan
functioneren waar geen stroom beschikbaar is zoals bij open lucht

Ecowijk
Vereniging Aardehuis Oost Nederland realiseert in Olst (tussen Deventer en Zwolle) een voor Europa
uniek project: een ecowijk van 23
‘aardehuizen’ en een aantal daarmee verbonden projecten en ondernemingen. Een aardehuis voorziet
de bewoners niet alleen van onderdak, maar door slimme en eenvoudige technieken ook van schoon
water, elektriciteit, en een stabiel
binnenklimaat.
Is je interesse gewekt of heb ook jij
ideeën om een lokaal initiatief te
starten? Kijk dan voor wereldwijde
voorbeelden en informatie op
www.transitiontowns.nl
Sandra Reijnders

Tip:
Kijk ook eens op
www.
ecodorpbrabant
.nl
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Lezing
Reis mee door de Siberische natuur

Steller’s zeearend

A

mourland en Ussuriland: het
Russische verre oosten

In het voorjaar 2011 trok ik met
enkele Kempense natuurvrienden richting Vladivostok. De verlaten kusten van de Japanse Zee zijn
één van de belangrijkste vogelmigratieroutes ter wereld. Via de
uitgestrekte loofbossen van zuidoost Rusland ging het verder richting Bikinrivier. Deze rivier, omringd met uitgestrekte oerbossen,
wordt ook wel eens de Russische
Amazone genoemd. Deze regio
herbergt tal van bedreigde dier- en
plantensoorten en is de thuis van de
Udegeemensen, een kleine en geïsoleerde bevolkingsgroep die leeft
van jacht en visvangst. Dan ging

het verder naar het Udylmeer, het
rijk van de Ulchi-bevolkingsgroep
en van de zeldzame Stellers zeearend. Tevens maakten we kennis
met het harde leven van ons gastgezin in de uitgestrekte taiga. De eindeloze vlakten van Mantsjoerije
vormden de laatste halte, waarbij we
op zoek gingen naar enkele zeldzame vogelsoorten én dinosaurussen!

vrijdag
14 december
20.00 uur
Bellevue
Chaam

Foto’s en tekst

Tom Snoeckx

Tom Snoeckx
reisverslag

Siberië
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Uitgelicht

I

n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van
milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven. Met
dank aan Johan Schaerlaeckens
voor de aangeleverde informatie.
Groen in de stad veel effectiever
dan gedacht
Bomen, struiken en ander groen in
de stad kunnen de lucht 8 keer beter
zuiveren dan tot nog toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science &
Technology.
Wetenschappers van de Lancaster
University onderzochten welk effect het stadsgroen had op stikstofdioxide en fijnstof, twee vervuilers
die schadelijk zijn voor de mens en
in veel steden de veilige drempels
overschrijden.
Eerder onderzoek schatte de impact
van stadsgroen op ongeveer 5 procent. Maar de wetenschappers concentreerden zich op het effect van
groen in 'stedelijke kloven': smalle
straten tussen hoogbouw waar de
lucht blijft hangen. Hun metingen
geven een heel ander resultaat: de
doordachte plaatsing van gras,
klimplanten of bomen in dergelijke
kloven vermindert de concentratie
van stikstofdioxide met 40 procent
en fijnstof met 60 procent. Veel
meer dus dan wat tot nog toe gedacht werd.
De auteurs zien vooral een groot

Stadsgroen

Foto: Jan de Smet /
www.wikipedia.nl

potentieel voor klimplanten, omdat
die grote oppervlakken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen. Ook bomen kunnen effectief
zijn, maar enkel als ervoor gezorgd
wordt dat ze geen vervuilde lucht
vasthouden onder hun bladerdek.
Bron: Algemeen Dagblad
Wolfjes geboren in Neder-Saksen
Voor het eerst in 150 jaar zijn in de
Noord-Duitse deelstaat NederSaksen in het wild wolfjes geboren.
De dieren kwamen ter wereld op een
militair oefenterrein nabij de plaats
Munster in het district Heidekreis.
Dat heeft de Duitse regionale omroep NDR vandaag gemeld.
Neder-Saksen grenst aan Groningen
en Drenthe. De wolf rukt steeds
meer op richting Nederland. Deze
wolfjes zijn geboren op een afstand
van 200 km van Nederland. Voor
het laatst is een in het wild levend
exemplaar in Nederland in 1897
gezien in de Noord-Brabantse plaats
Heeze. In Duitsland lopen nu 100
wolven in het wild rond.
Bron: Algemeen Dagblad
Kuikensterfte speelt korhoen parten
Ondanks het broedsucces met zeker
28 kuikens zijn al deze korhoenkuikens dood. Kuikensterfte is dan ook
de belangrijkste oorzaak van de hachelijke situatie waarin de korhoenders op de Sallandse Heuvelrug verkeren. Koortsachtig wordt gezocht
naar de oorzaken van de kuikensterfte.
Het feit dat de kuikens na zeven dagen dood gaan, wijst er op dat er iets
goed mis is met de voedselsituatie
voor de korhoenkuikens. De eerste
dagen teren zij nog op hun reserves
dat de kuikens ‘mee krijgen’ uit het
ei. Blijkbaar slagen de kuikens er
niet in om zelf voedsel te vinden.
Het feit dat er veel eieren gevonden
zijn en uitgekomen zijn, wijst er op
dat er nog steeds potentie zit bij de

Korhoen

Foto: A. Neumann /
www.biopix.nl

overgebleven korhoenders. Maar
de dieren van de oorspronkelijke
populatie worden ouder en zonder
aanwas overleeft de populatie niet.
Er was zelfs een nest met tien eieren. Dat is kenmerkend voor bodembroeders: juist omdat ze kwetsbaar zijn voor predatoren als vos
en havik kunnen ze die predatie
compenseren door te zorgen voor
veel nakomelingen.
Wat nog te doen? In de eerste
plaats wordt het onderzoek naar de
kuikensterfte nog afgewacht. Drie
bureaus zijn betrokken bij dit onderzoek. De uitkomsten van deze
onderzoeken worden binnenkort
verwacht en kunnen mogelijk
maatregelen worden genomen. Dit
voorjaar werden 5 korhanen uit
Zweden uitgezet. Daarvan zijn er
inmiddels 3 dood. In het vroege
voorjaar van 2013 worden opnieuw
korhoenders bijgeplaatst. De kosten hiervan zijn circa 5000 euro.
Gebleken is dat de bijgeplaatste
dieren in het gebied blijven. Blijkbaar voldoet het gebied aan de eisen die volwassen korhoenders aan
het gebied stellen.
Volgens de betrokken instanties is
dan echt alles gedaan om het korhoen voor Nederland te behouden,
zoals ook geëist door ‘Brussel’.
Gaat het mis dan moeten we weer
afscheid nemen van een soort uit
Nederland.
Bron: Website Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
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Explosie van Jakobskruiskruid
Op 25 juli was de feestdag van Sint
Jakobus, en toevallig of niet, juist
nu stond het Jakobskruiskruid volop in bloei. Het Jakobskruiskruid
staat bekend om zijn gifstoffen,
alkaloïden, die vooral de lever aantasten, en juist aan deze giftigheid
heeft hij zijn succes te danken.
Grote grazers zorgen er niet alleen
voor dat een gesloten grasmat
wordt geopend waardoor ideale
kiemomstandigheden
ontstaan,
maar doordat ze hem herkennen als
zijnde giftig krijgt de plant ook
volop de ruimte om vrij op te
groeien.
De afgelopen jaren heeft het Jakobskruiskruid herhaaldelijk in een
kwaad daglicht gestaan. Onterecht,
want voor tal van soorten is dit
juist nu een belangrijke plant. Door
zijn massale voorkomen vormt hij
een belangrijke nectarbron voor tal
van bijen, graafwespen, vlinders,
zweefvliegen en vleesvliegen. Op
hun beurt vormen zij weer een
voedselbron voor tal van vogels.
Bij boeren is het Jakobskruiskruid
gevreesd voor zijn gifstoffen, waar
in het bijzonder runderen en paarden vatbaar voor zijn. Helaas komt
het nog steeds veel voor dat lokale
natuurbeheerders velden vol met
Jakobskruiskruid wegmaaien om
de buurman tevreden te stellen. Dit
is echter totaal onnodig. Als de
bloem is uitgebloeid verspreidt de
plant zijn zaad via pluizen met de
wind. Hoewel pluizen zelf over
grote afstand kunnen wegwaaien,
waait het zaaddragende pluis, door
zijn zwaardere gewicht, slechts
enkele tientallen meters weg. Een
kleine bufferzone is dan ook voldoende en het is absoluut onnodig
om de soort massaal te bestrijden.
Jakobskruiskruid vinden we veelal
op iets drogere en iets voedselarmere zandgronden. We vinden hem
massaal langs onze rivieren, in de
Delta en in de duinen. Extensieve
begrazing met rund en paard helpt
hierbij. Juist nu beperken zij zich
tot het eten van malse eiwitrijke
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grassen, waardoor er meer ruimte
ontstaat voor tal van kruiden. Door
zijn giftigheid voorkomt het Jakobskruiskruid bovendien dat hij zelf
gegeten wordt. Schapen, in tegenstelling tot rund en paard, eten echter massaal van het Jakobskruiskruid, zeker in intensief beweide
gebieden. Hiermee komt een grote
hoeveelheid nectar nooit beschikbaar. Boeren zijn vooral bang voor
deze plant omdat wanneer hij in het
hooi terecht komt en uitdroogt, hij
niet meer door het vee als giftig
wordt herkend. De geur- en smaakstoffen zijn dan als het ware inactief. Voor meer feiten en fabels over
Jacobskruiskruid kijk op: http://
www.jakobskruiskruid.com
Bron: Vroege Vogels

Jacobskruiskruid

Foto: Rasbak /
www.wikipedia.nl

Nieuwe cijfers over vogels op het
platteland alarmerend. In 30 jaar
tijd zijn de aantallen meer dan
gehalveerd
Het aantal boerenlandvogels zoals
veldleeuwerik en patrijs blijft achteruit hollen. Uit de laatste cijfers
van BirdLife International en de
European Bird Census Council
blijkt dat er in 30 jaar tijd ruim 300
miljoen minder vogels op het boerenland leven, een achteruitgang van
maar liefst 52 procent. Vandaag organiseert de Europese Commissie
diverse publieke debatten over het
gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Vogelbescherming Nederland en BirdLife International
hopen dat dit nieuws Europa aanzet
tot het nemen van serieuze maatregelen voor het beschermen van de

biodiversiteit op het platteland.
De achteruitgang van boerenlandvogels schreeuwt al jaren om maatregelen. "Als je BirdLife International vraagt naar de status van de
boerenlandvogels, dan is het antwoord duidelijk" zegt Ian Burfield,
BirdLife's European Science & Data Manager. "Ze gaan in alarmerend
hoog aantal achteruit in heel Europa. De vraag is: hoe lang kunnen
we deze trend nog negeren?
De nieuwe, alarmerende cijfers komen op het moment dat de Europese Commissie debatten organiseert
over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In het huidige GLB
zijn diverse werkzaamheden toegestaan die schadelijk zijn voor de
natuur en de biodiversiteit. Met name de intensieve landbouw, het
overmatig gebruik van chemicaliën
en het verdwijnen van de diversiteit
op het platteland zorgen voor de
grootste problemen. Vogels zijn één
van de beste graadmeters voor de
natuur. De nieuwe cijfers zeggen
dus niet alleen iets over de stand
van de vogels, maar over de hele
biodiversiteit op het platteland.
BirdLife International houdt de
stand bij van in totaal 37 soorten
boerenlandvogels, zoals veldleeuwerik, patrijs, geelgors en graspieper. Deze 37 samen laten een achteruitgang zien van 52% sinds
1980, in totaal gaat het om ruim
300 miljoen minder vogels. Exacte
cijfers voor Nederland volgen nog,
maar de verwachting is dat de trend
in ons land niet anders zal zijn.
BirdLife International en Vogelbescherming Nederland blijven pleiten voor vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Alleen op die manier kan de achteruitgang van de boerenlandvogels
gestopt worden.
Bron: Nieuwsbrief Vogelbescherming Nederland
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