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Voorjaar

D

e gemeente Baarle-Nassau heeft voorbereidingen getroffen
voor het opstellen van een structuurvisie voor alle functies in
het buitengebied. Bij het opstellen van ‘de agenda’ van de structuurvisie zijn ook belangenorganisaties betrokken. De gemeente stelt
zich dus luisterend op en dat is een sterke insteek. Voor het onderdeel ‘natuur en landschap’ is ook Mark & Leij benaderd. Sjef gaf
aan de gemeente mee dat natuurvereniging Mark & Leij graag vanaf de start betrokken wil worden en wil meegroeien in het proces, te
beginnen bij de bron.
Bron van informatie en kennis
Natuurvereniging Mark & Leij verwacht van de gemeente dat bij het
opstellen van de structuurvisie gebruik gemaakt wordt van de vele
inzichten die beschikbaar zijn. Dit houdt een grote inbreng van de bevolking in. De gemeente moet sturen op een duidelijk programma,
waarbij de nadruk ligt op de randvoorwaarden waarbinnen ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. De gemeente moet met haar programma stimuleren dat het grotendeels door anderen dan de gemeente
wordt uitgevoerd. Voor partijen als Staatsbosbeheer is dat eenvoudig:
zij voeren hun eigen programma uit met eigen middelen. Voor agrariërs is dat al lastiger, maar toch bestaan er al uitvoeringsprogramma’s
die door de landbouw worden opgepakt. Ook kunnen burgercollectieven een programma uitvoeren. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren. Voor projecten die alleen met extra middelen van de grond
kunnen komen, is een programma met extra financiële middelen zinvol.
Bron van inspiratie
Natuurvereniging Mark & Leij wil graag vanaf de start worden betrokken en wil meegroeien in het proces. Daarbij willen zij continue
(Vervolg op pagina 3)

Eikelenbos
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Voor je ligt een superdikke
nieuwsbrief, propvol informatie
over onze kijk op diverse gemeentelijke activiteiten.
We kregen ook leuke ingezonden
artikelen, zoals:
“Groeiende belangstelling
Natuurverenigingen”
(Joop van Riet)
“ ‘Mijn’ buizerd ”
(Marianne van Riel)
“Kwis(t) ik maar”
(Wim Pijnacker)
We hebben weer bijzondere
‘eigen’ activiteiten:
“Excursie Oostvaardersplassen”
“Vlindercursus”
“Vrijgeven huiszwaluwentil”
“Mark & Leij fietstocht”
“Op zoek naar de nachtzwaluw”
en de vertrouwde rubrieken van:
Platform Markdal,
Jan Vermeulen,
Sandra Reijnders,
Dick J.C. Klees,
Erik Verhoeven en
Frans Vermeer

Landschap
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en nog veel meer leuks!
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Natuuragenda
aanvang activiteit

onderwerp

spreker

lokatie

april
7
12
14
21
25
27
27

zondag
vrijdag
zondag
zondag
donderdag
zaterdag
zaterdag

8:00 excursie
11:15 vrijgeven
9:30 excursie
9:30 onderzoek
19:30 bijeenkomst
13:30 onderzoek
WG excursie

Oostvaardersplassen
Jan Vermeulen
huiszwaluwentil
Sjef Langeveld
wandelen Baarle
-inventarisatie vissen
-fotogroep
-wandeling vlinderwerkgroep-wandeling fotogroep
--

marktplein Chaam
Elzenpad
Loswal Baarle
marktplein Chaam
-marktplein Chaam
WG

donderdag
zondag
donderdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zaterdag

19:30 cursus
9:30 excursie
19:30 bijeenkomst
19:30 cursus
20:30 onderzoek
WG excursie
9:30 onderzoek
8:30 cursus

vlindercursus
wandelen Baarle
fotogroep
vlindercursus
nachtvlinders
wandeling fotogroep
inventarisatie vissen
vlindercursus

Wim Veraghtert
--Wim Veraghtert
---Wim Veraghtert

Bellevue
Loswal Baarle
Bellevue
Bellevue
Bellevue
Bellevue
Bellevue
Klapekster

zaterdag
zondag
zondag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

13:30 onderzoek
9:30 excursie
9:30 onderzoek
19:30 bijeenkomst
21:00 onderzoek
WG excursie
9:30 excursie

vlinderwandeling
wandelen Baarle
inventarisatie vissen
fotogroep
op zoek naar nachtzwaluw
wandeling fotogroep
jaarlijkse fietstocht

----Jan Vermeulen
---

marktplein Chaam
Loswal Baarle
marktplein Chaam
-Brouwerij Chaam
WG
Brouwerij Chaam

dinsdag
donderdag
zaterdag
woensdag
zondag

9:30 excursie
19:30 bijeenkomst
WG excursie
9:30 excursie
9:30 onderzoek

wandelen Baarle
fotogroep
wandeling fotogroep
wandeling vakantiegangers
inventarisatie vissen

---Sjef Langeveld
--

Loswal Baarle
WG Fotografie
WG Fotografie
Brouwerij Chaam
WG amfibieën

9:30 excursie
19:30 bijeenkomst
WG excursie
9:30 onderzoek
9:30 onderzoek

wandelen Baarle
fotogroep
wandeling fotogroep
inventarisatie vissen
vogelwandeling Alphen

------

Loswal Baarle
WG Fotografie
WG Fotografie
WG amfibieën
WG Vogels

mei
2
12
16
16
17
18
19
25

juni
1
9
16
20
21
22
23

juli
14
18
20
24
21

augustus
11
15
17
18
25

zondag
donderdag
zaterdag
zondag
zondag
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worden gevoed met informatie
en helpen zij continu de structuurvisie verder te brengen. Niet
alleen in het planvormingsproces, maar ook daarna in het realiseren en in de beleidsevaluatie.
De belangen van de natuurvereniging liggen bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het belang strekt verder dan de gemeentegrens. De vereniging
strekt zich uit over de gemeenten Alphen-Chaam, BaarleNassau en Baarle-Hertog.
Zuinig op brongebied
Met het brongebied, de occupatieleegte, het extensief in gebruik zijnde gebied, moet zuinig, zorgvuldig en duurzaam
worden omgesprongen. Het
brongebied betekent bekenstructuur (bovenlopen van Mark, Nete, Donge en Dommel), maar
ook het vennen- en poelenkarakter en vooral dat het een bron
is voor water bovengronds en
ondergronds en daarmee een
brongebied met relatief exten-
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sieve bewoning. Het is een voorraad of bron van vrije ruimte. Dat
als centrale kern van het extensief bewoonde en natuur- en
landschapsrijke
NederlandsBelgisch grensgebied. Het is in
Sjefs ogen de belangrijkste kwaliteit of meest oorspronkelijke
kwaliteit van Baarle na of gelijk
met de kwaliteit van grensrijk
samenleven.
Basiskwaliteit vanuit brongedachte
Geografisch ligt het brongebied
ten zuiden van de kern van Baarle-Nassau. De kwaliteit van het
brongebied is de basis voor alle
ontwikkeling. Andere functies
moeten rekening houden met dit
brongebied. In die zin is de gemeente Baarle-Nassau vergelijkbaar met het Peakdistrict in Engeland (ook een brongebied). Geredeneerd vanuit de brongedachte, is het gebied ongeschikt voor
verdere verstening en intensieve
functies.

Stervormig bronkarakter
Met alle enclaves is Baarle een
grensrijk gebied. Er mag een
duidelijke grens getrokken worden tussen het stedelijk bebouwde gebied en het buitengebied.
Een grens die een duidelijke ordening aangeeft. Afhankelijk
van de kwaliteit van de enclaves
moeten dergelijke grenzen worden bepaald. Het grensrijke karakter komt niet alleen tot uiting
in de enclaves, maar vooral ook
in het landelijk gebied. Dat
grensrijke wordt bepaald door de
beken, maar ook door de bossen,
de akkers en de verkaveling. Gebaseerd op het bronkarakter
heeft het hele gebied in haar opbouw een stervormige structuur van beken, verharde en onverharde wegen, hogere akkers,
weilanden en bossen. Het is een
grensrijk gebied. Het bijzondere
is dat die structuur min of meer
stervormig is gebaseerd op het
bronkarakter.
Bron van structuur
Het thema verkeer is ook van
belang. Sjef vindt dat er keuzes
gemaakt moeten worden. Het
zou een goede zaak zijn als de
gemeente het beheer van provinciale wegen overneemt, zodat de
gemeente kan sturen op snelheid, afmeting en structuur. Dan
heb je geen omleiding nodig.
Door bijvoorbeeld verkeerssoorten te scheiden, kunnen verkeersproblemen worden opgepakt en opgelost.
Baarle-Nassau en haar kwaliteiten zijn onderdeel van een groter
geheel, dus: Baarle, kijk vanuit
de bron over je grenzen heen!

Baarle in de 19de eeuw

Sandra Reijnders

Mark & Leij Nieuwsbrief

4

Met Sjef aan de keukentafel:
initiatiefrijk Baarle

D

e gemeente Baarle-Nassau
ontplooit de laatste tijd veel
initiatieven op het gebied van natuur en de gemeente stelt zich luisterend op. Dat is een goede insteek
en verdient extra inzet vanuit onze
vereniging.
Landschapsverbeterplan
De gemeente heeft financiële ruimte gecreëerd voor het doorvoeren
van verbeteringen in het Baarlese
landschap. Bij het uitwerken van de
verbeterpunten en het kiezen van de
speerpunten, zijn de ZLTO, de
Agrarische Natuurvereniging Baarle, de natuur- en milieuorganisaties
en de heemkundekring nauw betrokken. Dit voorstel wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Op bijgaand kaartje zie je een
aantal landschapselementen waaraan de beschikbare 75.000 euro
volgens het voorstel besteed kan
worden.

Structuurvisie
Ook is de gemeente gestart met het
voorbereiden van een structuurvisie
voor alle functies van het buitengebied, zoals wonen, wegen, natuur en
landschap, etc. De gemeente liet
voor het plan van aanpak alle relevante organisaties interviewen en
stelt zich dus luisterend op. In het
voorpagina artikel lees je hier meer
over.
Bomennota
Het opstellen van een nota met beleid over bomen, is wat naar onze
mening nog aan de activiteiten van
de gemeente mag worden toegevoegd. Twee studenten van de Hogere Agrarische School in ’sHertogenbosch hebben, in samenwerking met de gemeente, in 2011
een bomenbeleidsplan voor BaarleNassau opgesteld. Het plan is nooit
naar de gemeenteraad gegaan, om

De voorgestelde speerpunten van het landschapsverbeterplan.

dat het nog niet hanteerbaar was
voor de gemeente. Mark & Leij
heeft hier wel ideeën over, dus
Sjefs advies is: laten we ook dit
samen aanpakken.
.
Sandra Reijnders

… een nota met beleid over bomen zou
een mooie aanvulling zijn ...
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Groenvisie Alphen-Chaam:
op zoek naar burgerinitiatieven

I

n januari hield de gemeente
Alphen-Chaam drie voorlichtingsbijeenkomsten over de concept groenvisie Alphen-Chaam. In
Galder was ook ik aanwezig. Wethouder Ton Braspenning lichtte
de plannen toe. De concept groenvisie behelst bezuinigingsmaatregelen van 10 à 20% in het beheer
van het kijkgroen in de dorpskernen van Chaam, Alphen en Galder. Voor het buitengebied is er
het Landschapsontwerpplan. Dat
is dus iets anders.
Omvormen
De gemeente wil anders omgaan
met het kijkgroen in de kernen en
zoekt naar mogelijkheden voor
burgerinitiatieven en het uitvoeren
van een ‘pilot’. Het groen mag omgevormd worden naar een soort
groen dat minder onderhoud
vraagt. Vanuit de zaal wordt redelijk kritisch gereageerd op het huidige onderhoud, dat niet kijkt naar
wat de betreffende plantensoort
nodig heeft. De buddleia en de mahonia worden op dezelfde hoogte
afgeklepeld, terwijl de eerste lager
en de tweede hoger afgesnoeid
dient te worden. Ton Braspenning
geeft aan dat dit past binnen de
omvormingsideeën van de gemeente. Overigens vindt men dat Diamant en BSW moeten blijven.
Kwaliteitsniveaus
De groenvisie onderscheidt drie
kwaliteitsniveaus:
A-kwaliteit: vrijwel zuiver houden,
een klein percentage ‘onkruid’,
gemaaid;
B-kwaliteit: minder schoffelen dan
voorheen, bijvoorbeeld twee keer
per jaar een beukenhaag knippen;
C-kwaliteit: onderhoud zoals in het
landelijk gebied.
Wat niet binnen de groenvisie valt

is: het bomenonderhoud, het vegen van de straten en de kruiden
in de verharding.
Anders
gekruid
De
gemeente
gebruikt in het
openbaar groen
geen
bestrijdingsmiddelen.
Ik heb de gemeente meegegeven dit ook bij
de burgerinitiatieven duidelijk
als voorwaarde
mee te geven.
Sjef gaf aan de
burgers anders
naar kruiden te
leren kijken. In
plaats
van
‘vechten tegen
onkruid’ kan je
beter de soorten
aanplanten die er
van nature voorkomen. Je dient
wel tegelijkertijd
de burgers hiervan op de hoogte
te stellen.
De gemeente gebruikt wel, pleksgewijs en bij bepaalde weersomstandigheden, bestrijdingsmiddelen op
verhardingen. De ideeën die Mark
& Leij hierover heeft (zie nieuwsbrief 62) neemt Sjef mee in het
Mark & Leij overleg met de gemeente.
Vervolg
Een aantal leden van de dorpsraad
was aanwezig. Zij namen de vraag
mee naar de dorpsraad wat het dorp

Foto: Durk Keuning

zelf wil oppakken.
De groenvisie wordt in het voorjaar
van 2013 aangeboden aan het college en de raad. Bij de uitvoering
worden de burgers, per project,
weer uitgenodigd om samen met de
gemeente na te denken over de feitelijke invulling daarvan. Als u nog
vragen heeft, kunt u bellen
met Mathie Schuurmans, telefoon
013 - 5086666.
Sandra Reijnders
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Plan Leeuwerik 8 Bavel in de raad
Op 30 januari behandelde de raad
het plan ‘Leeuwerik 8 te Bavel’.
Mark & Leij bestuurslid Marianne
van Riel heeft namens onze vereniging de hieronder weergegeven
zienswijze toegelicht. De raad heeft
alles aangehoord, maar wij hadden het teleurstellende gevoel dat
de beslissing ervoor al gevallen
was.
De buurvrouw die op nummer zes
woont, werd tijdens haar betoog
cru onderbroken door iemand die
zei dat haar opmerking over de
financiën niet ter zake was. Zij was
er helemaal beduusd van. Op het
verhaal van Marianne werd gereageerd dat er inderdaad nog een
update van de structuurvisie moet
plaats vinden, maar dat dit niet de
voortgang van het plan in de weg
stond.
Verder werd er niet gereageerd op
het overleg met buren en Staatsbosbeheer.
De eigenaar had het in zijn betoog
over goede nieuwe werkgelegenheid, economische meerwaarde
etc. Als antwoord op de vraag hoe
het zat met de legaliteit van de
springwei, zei de wethouder dat hij
de papieren niet meer kon terugvinden of het legaal is of niet.
Als Mark & Leij zetten we hier
serieuze vraagtekens bij. Sjef en
Trees nemen dit mee in het overleg
met de gemeente.
Zienswijze Mark & Leij
Beste Leden van de gemeenteraad,
betreft: De Leeuwerik 8
datum: Chaam 30 januari 2013
1. In deze vergadering neemt u
een standpunt in over hoe om te
gaan met de aanvraag voor De
Leeuwerik 8 te Bavel AC.
Het uitgangspunt is dat er een paardenhouderij gevestigd is op de

Leeuwerik 8 en dat op grond van het
huidige bestemmingsplan de bouw
van een rijhal met extra stallen en
verblijfsrecreatie mogelijk is. Het
ontwerpbestemmingsplan voorziet
in het vergroten van de verblijfsrecreatieve ruimten tot 400 m2 en het
bedrijfsmatig gebruik van een
“spring” paardenbak van 50 bij 55
meter terwijl er al een buitenbak
aanwezig is.
Hierbij is van belang dat het college
van B&W op het standpunt staat dat
bij deze agrarische paardenhouderij,
een ruim scala van activiteiten onder
de agrarische noemer valt, zoals
bijvoorbeeld pensionstalling. Verder
lijkt het zo te zijn dat het college
van B&W toestemming kan geven
voor het houden van 99 volwassen
paarden en een onbeperkt aantal
opfokpaarden op grond van het Activiteitenbesluit.
Op grond van de wijzigingsbevoegdheid die aan B& W is toegekend, zal het springpaardenbak gedeelte in de toekomst kunnen worden omgezet in bouwvlak, wat fysieke
uitbreidingsmogelijkheden
geeft.
Anders gezegd: het voorstel van
B&W geeft zoveel ruimte dat het
hele bedrijfsvlak op den duur volgebouwd kan worden, waardoor de
verstening
toeneemt.
Daarmee
wordt ruimte gelaten voor een toename van activiteiten en dus zal het
nu voorgelegde voorstel een grote
verkeersaantrekkende werking hebben, veel groter dan nu in het rapport is beschreven. Binnen de bestemming kan daarvoor geen grens
aangegeven worden. Het gaat om
een rustige hoek aan een doodlopende weg.
Feit is dat de raad bij goedkeuring
van dit plan zoveel ruimte laat voor
ontwikkelingen dat zij naderhand

moeilijk of niet meer kan ingrijpen.
2. Als natuurvereniging staan wij
op het standpunt dat de locatie
Leeuwerik 8 niet geschikt is voor
een nog omvangrijker bedrijf
dan nu al mogelijk is.
- Deze locatie ligt in de groene
blauwe mantel, de locatie zelf is
witgemaakt;
- Het ligt juist buiten het beschermingsgebied van de waterwinning;
- De vroegere RLNE grens loopt
over deze locatie, ter plaatse is deze onderbroken;
- Het grenst aan het Annabosch en
het Ulvenhoutsebos, een Natura
2200 gebied. De locatie ligt daarmee op minder dan 300 meter van
een verzuringgevoelig gebied.
Kortom alles wijst er op dat er zeer
voorzichtig omgegaan moet worden met uitbreiding van activiteiten.
De mogelijke nieuwbouw en de
niet landschappelijk ingepaste
springbak verstoren het landschap.
Te meer als er in de toekomst
wordt gebouwd op de plaats van de
springbak. Het landschap wordt in
hoge mate verstoord. Een degelijke
landschappelijke inpassing is niet
voorzien. Dit zou wel moeten.
De verzuring: een paard produceert
ongeveer 50 kilo stikstof per jaar (3
x zoveel als een varken); de beoogde uitbreiding van het aantal paarden is dus ongewenst.
De rust nabij het bosgebied zal in
toenemende mate worden verstoord
door de verblijfsrecreanten en eigenaren van de pensionpaarden en het
bijkomende verkeer. De verlichting
van onder anderen de springbak
verstoort het bosbiotoop en de omgeving. Daarmee ook de daar in het
wild levende dieren.
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Het onverharde deel van De Leeuwerik en de wegen in het bos zullen intensiever worden gebruikt
door motorvoertuigen, als de activiteiten toenemen. Ook dit verstoort de rust in het bos.
Het verharde deel van De Leeuwerik met zijn landschappelijk bijzondere karakter, zal door de toenemende druk van karakter veranderen. Het wegdek zal op den duur
geen stand houden en de boombeplanting zal het afleggen.
3. Daarbij komt dat:
- De voorbereiding van dit bestemmingsplan op ons onzorgvuldig
overkomt omdat het aangewezen
onderzoek op basis van de Natuurbeschermingswet en de Flora
- en faunawet niet lijkt te zijn verricht. Wij zijn zelf niet in staat om
dergelijk onderzoek op dit ogenblik
te verrichten vanwege het jaargetijde. Een onderzoek is voorwaarde,
voordat besloten wordt;
- De beloofde update van de structuurvisie buitengebied in ontwikkeling (BIO-nota) heeft nog niet
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plaatsgevonden. De herwaardering
van dit gebied vanuit het oogpunt
van natuur en landschap en agrarische bedrijfsmogelijkheden laat op
zich wachten. Het actualiseren van
deze nota is voorwaarde voordat
deze aanvraag besloten wordt; er
zijn teveel waarden in het geding;
- Dit ontwerpbestemmingsplan betekent een oneerlijke concurrentie
voor de echte maneges. Normale
maneges hebben immers veel hogere kosten omdat ze aan veel meer
eisen moeten voldoen, terwijl doorgaans een groot deel van het bedrijfsresultaat wordt behaald met
pensionstalling. De nabijgelegen
maneges liggen in Chaam, Bavel en
Gilze-Rijen.

omgaan met de bewoners en beheerders. Zij zijn de directe beschermers en belangenbehartigers
van het landschap, vooral in een
cittaslow gemeente.

4. Ten slotte, geen overleg tussen
buren over de wijziging van het
bestemmingsplan:
Ook in deze situatie is door de initiatiefnemers niet overlegd met de
aangrenzende bewoners en beheerders waaronder het Staatsbosbeheer.
Bij een goed omgaan met natuur en
landschap hoort allereerst een goed

Marianne van Riel,
Bestuurslid Mark&Leij

Gelieve dit plan niet verder in
procedure te brengen.
De notitie is opgesteld door Natuurvereniging Mark & Leij in samenwerking met Staatsbosbeheer,
(beheerder van het Annabosch) en
met Natuur- en Milieuvereniging
Markkant (Bavel - Ulvenhout).

Bart Gommeren is sinds 2011 met zijn paarden gevestigd in Bavel, op Stal de Leeuwerik.
De stal is direct gesitueerd aan het Ulvenhoutse bos nabij Breda en is goed bereikbaar via de snelweg A58, afslag
13.
Het complex beschikt over ruime faciliteiten voor de huisvesting en training van de sportpaarden. Er zijn rond de
50 paarden op de accommodatie aanwezig, variërend van groepen jonge paarden tot grand-prix paarden.
Op stal is de beschikking over de volgende faciliteiten:
- 35 ruime boxen van 3,5 x 3,5 meter
… het voorstel van B&W
- 4 merrie/veulen boxen van 4 x 5 meter
geeft zoveel ruimte dat
- Loopstallen met ruime uitloop
het
hele bedrijfsvlak op
- 2 Zadelkamers
den duur volgebouwd
- Kantine
kan worden ...
- Ruime verblijfsruimten
- 2 Was- en poetsplaatsen met warm en koud water.
- Een solarium
- Een omheinde buitenrijbaan 25 x 40 m met verlichting, die in de toekomst overdekt gaat worden.
- Een springpiste 55 x 60 m met hindernismateriaal op Agterbergbodem en automatische bewatering.
- 3 paddocks
- 10 hectare wei
- Loods voor opslag
- Stapmolen met plaats voor 5 paarden
- Ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein
http://www.bartgommeren-sporthorses.nl/index.php/accommodatie
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Groeiende belangstelling en verjonging bij
regionale Natuurverenigingen!

T

erwijl landelijk de ledenaantallen van natuurverenigingen afnemen, groeien de regionale
natuurverenigingen rond de Mark
tegen de verdrukking in. In totaal
gaat het bij deze zes Brabantse natuurverenigingen in 2012 om een
groei met 48 leden naar 1522 leden. Het aangrenzende Vlaamse
Natuurpunt Markvallei kent een
sterke jaarlijkse groei, nu naar
581. Dat brengt het totaal van de
samenwerkende natuurverenigingen in de regio op ruim 2100 leden. Een verklaring voor de groei
zijn waarschijnlijk de vele activiteiten (ook voor jeugd) en de herkenbare gezamenlijke inzet en regionale betrokkenheid bij bedreigde
natuur. Daarmee is het een signaal
aan de politiek over het belang van
natuurherstel.
Per vereniging van klein tot groot is
de ontwikkeling als volgt:
 De kleinste (maar actieve) vereniging Tussen Mark en Mastbos, is
al jaren heel stabiel en groeit dit
jaar van 21 naar 24 leden;
 De afdeling KNNV-Breda, met
veel deskundigheid bij het volgen
van de flora, is stabiel op 80 leden
en kent een sterke verjonging;
 Natuur en Milieu Vereniging
Markkant blijft stabiel met 120
leden en ziet tegelijk een groei
van zijn groep van “zwerfvuil
vrijwilligers”, die allemaal een
stukje natuur adopteren om het
vrij te houden van zwerfvuil;
 De West Brabantse Vogelwerkgroep kent een lichte groei (2,5%)
met 8 leden naar 306 en passeert
de magische grens van 300. Opvallend is dat er steeds meer vrouwelijke vogelaars actief zijn. Er is
veel belangstelling zodat de vogelcursussen al vroeg vol zitten;
 Natuurvereniging IVN Mark-

Ree tussen Chaam en Alphen

&Donge, bekend van excursies,
cursussen en avontuurlijke jeugdactiviteiten, groeit 7 % met 26
nieuwe leden en komt uit op 413
leden. Dit jaar werd de vereniging
voor duurzaamheid en natuureducatie versterkt met 30 nieuwe gidsen die hun cursus van 1,5 jaar
met succes afsloten. Ook het eigen
natuurgebied “Ons Domein” in de
Oosterhoutse Oranjepolder geniet
een toenemende belangstelling;
 De Natuurvereniging Mark&Leij,
vooral actief in het zuidelijke deel,
was al groot en groeit dit jaar met
weer 11 leden naar 579 (ca 2%).
Daarmee is het een hele grote,
gezellige en invloedrijke vereniging in de gemeente AlphenChaam;
 Nog niet meegeteld is het nieuwe
“Platform Markdal duurzaam en
vitaal” dat nog in oprichting is,
maar`al circa 50 sympathisanten
heeft;
 Aan de andere kant van de grens is
er het Vlaamse Natuurpunt Markvallei met een eigen bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-

Foto: Harrie Timmermans

Kolonie. Natuurpunt Markvallei
groeit al jaren met gemiddeld
13% en komt dit jaar met 66
nieuwe leden op 581 uit en hoopt
gauw door de 600 grens te gaan!
Extra handjes gevraagd
Elke vereniging kent zijn eigen
specialiteiten en opvallend is de
goede onderlinge samenwerking
tussen al deze verenigingen. De
groei van de verenigingen vraagt
ook om steeds meer vrijwilligers
voor het organiseren van de activiteiten. Vooral de besturen kunnen
extra handjes vaak goed gebruiken.
Voor belangstellenden een dankbare taak!
Bijstellen natuurbeleid
De groeiende aandacht voor de
regionale
natuurverenigingen
vormt een goed draagvlak en komt
goed van pas. Zowel de Provincie
als de Regering willen de eerdere
afbraak van het natuurbeleid nu
namelijk bijstellen en hebben daarvoor steun nodig. De zeven natuurverenigingen kunnen met meer le-

Mark & Leij Nieuwsbrief
den die natuur een betere stem geven, zodat iedereen ook in de toekomst van deze natuur kan blijven
genieten.
Natuurverenigingen:
 Tussen Mark en Mastbos
 KNNV-Breda
 NMV Markkant
 West Brabantse Vogelwerkgroep
 Natuurvereniging IVN
Mark&Donge
 Natuurvereniging Mark & Leij
(A/C) en
 Natuurpunt Markvallei (B).

Namens de zeven
natuurverenigingen
Joop van Riet
Meer info: 06-40007219
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D

Markdal bericht

e Mark kronkelt
Chan loopt met zijn zoontje
Jord naar de geitenboerderij. Jord
voor de jonge geitjes en hij voor de
smakelijke Markdaeler geitenkaas.
Tegelijk vertelt hij zijn jochie dat de
Mark nu weer kronkelt. Veertig jaar
geleden (en dat is voor dat jong een
eeuwigheid) werd die "gekanaliseerd" en dat is rechttrekken. Gelukkig is dat hersteld en zie je de rivierprik weer stroomopwaarts naar
Vlaanderen zwemmen. Want die
lelijke stuwen die alle vis tegen hielden zijn ook weg. Tegelijk zijn er
nieuwe wandel- en ﬁetspaden gekomen. Sommigen dwars door de ondiepe Mark. Als een doorwaadbare
"voorde" of met stapstenen. “Oh
pap, wanneer gaan we daar weer
doorheen stappen?" roept zijn zoontje enthousiast.
Markdalactiviteiten
Sjef en Marijke slapen in de Gasterij
Nieuwenhuisen aan het begin van de
Reeptiend, waar ze genieten van het

Speelpontje in de Mark bij Meersel-Dreef

Foto: Jan Roovers

prachtige uitzicht over het landelijke Markdal. Die naam komt van de
historische boerderij, die hier nog
maar tien jaar geleden verpauperde
en op instorten stond. Gelukkig wist
een groep mensen met gevoel voor
historie, samen met platform Markdal en de heemkundekring het tij
net op tijd te keren. Er is ook een
bezoekerscentrum ingericht met
informatie over natuur, historie en
streekproducten in het Markdal. Het
wordt gerund door vrijwilligers‚ die
hier ook de activiteiten in het Markdal opzetten, zoals knotten, hooien,
vogels tellen, excursies‚ etc. Inmiddels is de aangrenzende "Groene
Kamer“, de bijna honderd jaar oude
“tuin van Mevrouw Tydeman",
dankzij het energieke volhouden
van de buren Joost en Nelly een
pareltje voor planten-, tuin- en vogelliefhebbers geworden.
Het stroomt
Dat is 2020. Nu in 2012 neemt de
Provincie het besluit over het Markdal. Het "Platform Markdal duurzaam en vitaal", bestaand uit boeren, dorpsraden, natuurverenigingen, Vlamingen, grondeigenaren,
imkers, wandelaars, ﬁetsers en kanoërs, heeft samen met Staatsbosbeheer zijn "Bidbook" voor het herstel van het Markdal aan de Provincie aangeboden. De enthousiaste
lijsttrekkers van de verkiezingsavond in zaal Vianden zijn herinnerd aan hun uitspraken. Het Waterschap en de gemeenten Breda en
Alphen-Chaam willen de ‘Bidbookaanpak’ steunen. Het platform
Markdal heeft Jettie Rattink gekozen als voorzitter en staat klaar om
de handen uit de mouwen te steken
om de inspirerende droom van 2020
nu werkelijkheid te maken. Dat
moet lukken!
Platform Markdal
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10

Vlindercursus
Voor meer informatie over of
aanmelden voor de vlindercursus kan je terecht bij:
Cees Damen (013-5081928) of
Frans Vermeer (013-5079609)
of per mail:
vlindercursus@markenleij.nl

Bont zandoogje

I

n de vorige nieuwsbrief hebben
we al melding gemaakt van de
vlindercursus in 2013. De details
zijn nu bekend. Zoals eerder vermeld, organiseren we de cursus in
samenwerking met onze Belgische
natuurbroeders van Natuurpunt
Educatie. Dankzij de subsidie van
Groen en Doen kunnen we de prijs
beperkt houden.
De data
Cursusleider is Wim Veraghtert,
educatief medewerker bij Natuurpunt Educatie. In vier avonden en
twee excursies krijg je inzicht in het
wel en wee van de vlinders om je
heen. We hebben de cursus in twee
delen gesplitst. In het voorjaar (2,
16 en 25 mei) komen de dagvlinders aan de beurt. In de nazomer (5,
12 en 19 september) volgt dan het
deel over de nachtvlinders. De cursusavonden beginnen om 19.30 uur
en lopen door tot 22.30 uur. Ze
worden gehouden in café-restaurant
Bellevue, Dorpsstraat 27 in Chaam.
De excursies zijn in de streek. De
juiste locatie wordt tijdens de cursus meegedeeld.

Foto: Wim Dumont

De kosten
De subsidiemodule ‘Groen en Doen’
heeft als doel de betrokkenheid van
de burgers bij natuur- en landschapsbeheer te bevorderen, door
subsidie te verstrekken ten behoeve
van hun opleiding. Dankzij deze
subsidie kunnen we de kosten beperkt houden:
De kosten voor de gehele cursus
bedragen €30,- voor leden van Mark
& Leij. Niet-leden betalen €40,-. De
kosten voor de syllabus zijn inbegrepen. Wanneer je alleen het deel
van de dag- of nachtvlinders wilt

volgen, zijn de kosten €20,- per
deel voor leden van Mark & Leij.
Niet-leden betalen €30,- per deel.
Deelnemers tussen 12 en 25 jaar
oud krijgen €10,- korting.
Aanmelden
Meer info of aanmelden bij
Cees Damen (013-5081928) of
Frans Vermeer(013-5079609) of
per mail:
vlindercursus@markenleij.nl
Je aanmelding is definitief wanneer
het bedrag bijgeschreven is op rekening 1046.68.296 ten name van
Natuurvereniging Mark & Leij te
Chaam onder vermelding van
"vlindercursus".
Cees Damen
Frans Vermeer

Dagvlinders
Donderdag 2 mei 19.30-22.30 uur
Donderdag 16 mei 19.30-22.30 uur
Zaterdag 25 mei excursieochtend
Nachtvlinders
Donderdag 5 september 19.30-22.30 uur
Donderdag 12 september 19.30-22.30 uur
Donderdag 19 september excursieavond
Locatie: Bellevue, Chaam

Mark & Leij Nieuwsbrief
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Bruine beer

D

e Russische beer is eigenlijk
een gewone Europese bruine beer. Bij ons is hij uitgestorven, maar in Rusland komt hij
nog volop in het wild voor.
Beresterk
Pogingen om het karakter van de
beer te peilen, zijn tot mislukken
gedoemd. Een beer is namelijk niet
vechtlustig, goedmoedig of gemeen. Hij is gewoon onverstoorbaar zichzelf. En daardoor een uitgesproken onberekenbare persoonlijkheid, die in minder dan geen tijd
zijn gedrag kan veranderen. Improvisatie is zijn grootste talent. In één
opzicht stelt de beer ons niet teleur:
hij is beresterk. Zelfs een jong beertje beschikt al over een spierkracht
waar geen sterke man van terug
heeft. Hoewel een volwassen beer
met zijn 300 kilo een logge indruk
maakt, is dat slechts schijn. Hij
heeft de acceleratie van een sportwagen en de topsnelheid van een
fikse brommer. Indien nodig is hij
een volwassen hert of een stier de
baas.

Plantaardige hoofdschotel
Normaal gesproken leeft de beer
rustig in het woud, waar hij zijn
kostje opscharrelt. Geen wilde
jachtpartijen, maar eten wat het seizoen opdient. Knollen en wortelstokken in het voorjaar, aangevuld
met een nestje eieren hier en daar.
Even later kan hij op zijn strooptocht tegen een onvoorzichtig jong
dier aanlopen, maar de hoofdschotel blijft plantaardig. In de zomer en
in de herfst eet hij fruit, zaden en
noten die hem een flinke vetlaag
bezorgen om de winter door te komen. Zijn lievelingskarwei is "bijtje
sarren". Want beren houden niet
alleen in sprookjes van honing. In
werkelijkheid eet hij behalve de
honing overigens ook de hele populatie bijenlarven op. Nog steeds is
de beer talrijk aanwezig in de uitgestrekte Russische bossen. Het is te
hopen dat hij niet, zoals zijn WestEuropese neef, het slachtoffer zal
worden van "het sprookje van de
vooruitgang".
Tekst en foto:

Dick J.C. Klees
www.studiowolverine.com

excursie Oostvaardersplassen
zondag
7 april 2013
08.00 vertrek met
eigen vervoer vanaf
marktplein Chaam
Aanmelden per
e-mail bij
Jan Vermeulen
jemvermeulen@ziggo.nl

Excursie
Oostvaardersplassen

E

en bezoek aan de Oostvaardersplaasen is een kennismaking met het Nederland van duizenden jaren geleden. Een ongerept moerasgebied, met uitgestrekte plassen en woeste graslanden.
De natuur mag er onbelemmerd
haar gang gaan. Uniek in Nederland én in Europa.
De Oostvaardersplassen zijn van
internationaal belang als moerasgebied en overwintergebied voor vogels. Men probeert deze zogenaamde grote grazers in dit natuurgebied
op een "volledig natuurlijke manier" te laten leven, waarbij bijvoorbeeld kadavers van dode dieren blijven liggen en de dieren ook bij grote voedseltekorten niet worden bijgevoerd. Het gebied is een walhalla
voor vogels en sinds enige jaren
broedt er zelfs een zeearend.
Neem lunch, verrekijker en fototoestel mee.
Jan Vermeulen
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Vrijgeven huiszwaluwentil
vrijdag 12 april
om 11.15 uur
bij het Elzenpad
nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie
wordt de

huiszwaluwentil
vrijgegeven
door de kinderen
van de basisschool
‘Het Beekdal’
Foto’s: Marth Wildhagen

Mark&Leij fietstocht 23 juni
Jaarlijkse

Mark&Leij fietstocht
zondag 23 juni
Aanmelden en vertrek tussen 09.30 en 10.30 uur
bij Bellevue te Chaam.
Aanmelden kan ook
vooraf bij
Monique van den Broek
0161-491445
secretaris@markenleij.nl

Foto’s: Marth Wildhagen
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Op zoek
naar de
nachtzwaluw

O

p dit moment verblijft de
nachtzwaluw in tropisch
Afrika, waar hij overwintert. Pas
begin mei kunnen we deze schemeractieve vogel weer in de Baronie waarnemen.
Eigen familie
Ook al doet de naam en het voorkomen van de vogel dit vermoeden, door de vorm van vleugels en
kop en de jachtwijze, de nachtzwaluw behoort niet tot de familie van
de zwaluwen maar vormt een eigen
familie (Camprimulgidae). Het zijn
vogels van doorgaans droge, halfopen tot open terreinen. Het nest
bevindt zich op de grond, maar de
aanwezigheid van enig geboomte
als schuil- en zangplaats is gewenst. Nachtzwaluwen leiden een
mysterieus leven: overdag zie je ze
niet of maar zelden en 's nachts
produceert de vogel vreemde geluiden.

nachtzwaluw dat deze nachtvlinders
en kevers eet en hoofdzakelijk actief
is bij ochtend- en avondschemer.
Aristoteles zag de nachtzwaluwen
dus waarschijnlijk jagen op de insecten tussen de grazende geiten in
het landschap.
Excursie
Vrijdagavond 21 juni gaan we op
zoek naar deze bijzondere vogel.
We vertrekken om 21.00 uur per
fiets vanaf de Brouwerij. Wanneer
het slecht weer is (koud en regen)
dan kiezen we een andere avond uit.
Jan Vermeulen

Geitenmelker
Het was Aristoteles die rond 350
voor Christus de "geitenmelker"
voor het eerst beschreef als een
vogel die op geiten zou afvliegen
om de uier ervan leeg te zuigen.
Ondertussen weten we van de

die ?
ij j luw
a
e
Zi tzw
ch
a
n

Nachtzwaluwen
excursie
vrijdag
21 juni 2013
vertrek per fiets om
21.00 uur
vanaf de Brouwerij
bij twijfel contact opnemen met:
Jan Vermeulen
e-mail:
jemvermeulen@ziggo.nl

Hé jij! Heb
jij een idee?

D

e natuurvereniging zoekt
nieuwe ideeën voor jeugdactiviteiten. Heb jij leuke ideeën?
Vertel, schrijf of mail ze ons dan.
We willen iets gaan doen met jou:
de jeugd, maar we voelen ons een
beetje oud en willen graag weten
wat jij leuk vindt om te doen.
We hebben de volgende acht werkgroepen:
 Fotografie
 Zoogdieren
 Amfibieën en vissen
 Vogels
 Werkdagen
 Bomen
 Vlinders
 Planten
Lijkt het je leuk om eens mee te
gaan? Met opa en oma of met je
ouders of zonder je ouders? Overdag of ‘s avonds?
mail jouw idee naar:
bestuur@markenleij.nl
Sandra Reijnders
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‘Mijn’ Buizerd

E

en tijd geleden kwam er voor
mij, als in een droom, een
buizerd in de tuin die wekenlang
elke dag terug kwam en vaak rondom onze vijver zijn plekje vond. ’s
Morgens kwam hij vanuit het bos
over het huis gevlogen en nam dan
eerst plaats in een boom. Vanuit
zijn zitplaats tuurde hij dan naar
voedsel.

x

Herfstgast
De eerste keer was in
de herfst en toen ik
hem waarnam, wist ik
niet hoe snel ik mijn
camera moest pakken.
Ik dacht natuurlijk dat
het eenmalig was. Maar
wat schetste mijn ver-

bazing: week in, week uit verscheen hij weer. Soms vertrok hij
voor een paar uurtjes, maar meestal
kwam hij daarna weer terug. Als
het bijna donker werd, vloog hij
weer weg over het dak het bos in.
Huisbuizerd
Hij verorberde kikkers, padden,
muizen en mollen, voor zover ik dat
kon bekijken. Ik moest namelijk
foto’s maken vanuit onze keuken
door het raam, want als ik de deur
of het raam open deed, was hij vertrokken. Een enkele keer zat hij in
de mispel, heel dicht bij de keuken
en kon ik hem goed bekijken. Wat
een prachtig dier, met schitterend
mooie ogen! Het werd op een gegeven moment mijn ‘huisbuizerd’.
Volgens mij vond hij het bij ons
prima, elke dag zijn maaltje. Met

… ging hij
uitgebreid op
de grond zitten zonnen …

Mark & Leij Nieuwsbrief
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Jonge
reporters
gevraagd!

V

oor de nieuwsbrief van natuurvereniging Mark & Leij
zoeken we jongeren die een stukje
willen schrijven.

zijn felle blik tuurde hij constant
om zich heen. Toen het begon te
sneeuwen en de zon ging schijnen,
ging hij uitgebreid op de grond zitten zonnen met zijn vleugels wijd
uit.
Tamme kraai
Ik was op een gegeven moment zo
aan hem gewend, dat ik de hele dag
keek naar wat hij aan het doen was.
Ooit heb ik een tamme kraai gehad
(nee, geen kauw) die met mij mee
ging paardrijden, boven op de nek
van mijn paard en die mee ging als
ik de honden uit ging laten en dan
een stokje bracht, dat ik vervolgens
weg gooide en hij het dan appor-

teerde. Een dergelijk bijzonder gevoel had ik ook bij deze buizerd.
Weg buizerd
Toen het echter hard ging vriezen
en hij volgens mij alles rond de vijver opgegeten had, kwam hij op
een ochtend niet meer terug. Helaas, aan dit sprookje is voor mij
een einde gekomen. Maar gelukkig
heb ik zijn foto’s nog waar ik met
een speciaal gevoel naar kijk.
Ik wilde dit verhaal graag met jullie
delen, omdat ik deze ervaring toch
heel speciaal vind.
Foto’s en tekst:

Marianne van Riel

Schrijf een stukje
Vind jij het leuk om in de nieuwsbrief te komen? Houd jij van de
natuur? Ja? Dan nodigen we je uit
om een stukje over jouw natuurbelevenissen te schrijven. Je kan bijvoorbeeld met een activiteit voor de
jeugd mee gaan en daar wat over
schrijven. Kijk maar eens bij de
aankondigingen in deze nieuwsbrief. Of misschien kom je zelf veel
in de natuur en wil je daar iets over
schrijven. Of misschien kijk je vanuit je eigen zolderraam elke dag
naar de spannende natuurbelevenissen van moeder spin? We laten het
helemaal aan jouw creativiteit over.

Schrijf jouw
verhaal op en stuur dat
voor 31 mei naar:
redactie@markenleij.nl
Stuur het op
dan zoeken wij er een mooi plaatsje
voor in de volgende nieuwsbrief.
Als je er ook een foto bij hebt, stuur
die dan meteen mee, dan plaatsen
we die ook.
Eigen rubriek?
Heb je echt veel natuurschrijfplezier
en wil je vier keer per jaar je eigen
rubriek vullen, dan vinden wij je
helemaal super geweldig!

Sandra Reijnders
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“Kwis (t) ik maar”
was vaak aan de orde in Chaam

N

atuurvereniging Mark&Leij
organiseerde weer de jaarlijkse quiz 2013 op vrijdag 11 januari. Het is toch steeds weer een
succesformule die het organiserend comité jaar in jaar uit in de
praktijk brengt. Deze keer weer
volle bak, zelfs zo erg dat er een
extra tafel aangerukt moest worden om een bijzonder team van
“buiten” ook nog een plaatsje te
bieden.
Veertien teams
Maar liefst 14 wedstrijdteams zaten
rond de klok van acht uur in de
startblokken, om zich te buigen
over de vragen die de organisatie
weer bij elkaar had gezocht. Als je
zo even zegt 14 teams dan spreken
we wel over een club van bijna 100
mensen, in leeftijd zeer variërend
en qua niveau natuurlijk aan elkaar
gewaagd. De uitslag blijft ongewis
tot de laatste opdracht is vervuld.
Twee rondes met ieder dertig mondelinge vragen, zoekvragen, doe
opdrachten en … nee alles verklappen we natuurlijk niet.

“And the winner is …”

Hartelijk dank aan het organiserend comité

Spaceshuttles
Moeilijk? Nou zeker wel, want wie
bedenkt het dat je ineens alle vlaggen van de provincies moet kunnen
herkennen, of foto’s van allerlei
duo’s van de juiste naam moet kunnen voorzien: van Peppie en Cokkie
tot Snip en Snap en ook buitenlandse
grappenmakers
zoals
de
Marxbrothers. Daarnaast mochten

de teams zich ook nog buigen over
de hoogteverschillen in de gemeente Alphen-Chaam, het aantal vierkanten in een compositietekening
en de namen van alle spaceshuttles
die er in de afgelopen jaren in
Amerika gelanceerd werden.
Chapeau
Ondanks of eigenlijk liever dankzij
de perfecte sfeer, de sportieve
strijd, het ongewild toch hardop
roepen van een antwoord en de
lekkere versnapering namens Mark
& Leij, werd er gezwoegd en gestreden. Dat is iedere keer weer het
leuke van deze quiz aan het begin
van een nieuw jaar. Oude bekenden, nieuwe gezichten, nieuw gevormde teams en erger nog: gruwelijk lastige vragen. Chapeau voor
het organiserend team, waarvan
een aantal leden de wens te kennen
heeft gegeven te stoppen met deze
klus. Sjef Langeveld voorzitter van
de vereniging respecteert natuurlijk
deze beslissing. En zijn dankwoord
is hij volstrekt duidelijk, het is geweldig wat deze mensen presteren.
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uitslag M&L Quiz 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

team
Jack en Co
Tobbers
Ti Cha Verdacht
Golden Hearings
Kojak
Bonenpikkers
NLGR
Jonge Blommen
Team Wolverine
Platform Markdal
Goei Volk
Fotowerkgroep
Vrolijke Nootjes
de Markramp

ronde 1
44
40
38
33
35
30
36
33
35
28
33
28
26
17

Knoppenronde
Na de twee rondes volgde nog een
knoppenronde met allerlei bijzondere lichtbeelden, waarop dan de
teams het juiste antwoord moesten
geven: fout antwoord min 2 punten, goed antwoord plus 1 punt.
Aandoenlijke foto’s van jonge
mensen werden getoond en dan
maar weten wie deze (nu volwassen) mensen zijn. Aandoenlijk de
kleine Victor toch, maar hij werd
geraden.
Geslaagd
Dank aan de vereniging en haar
bestuur, het organiserend comité en
Victor en partner voor de goede
zorgen, de champagne en de koffie,
zijn zeker ook op zijn plaats in dit
verslag. De uitslag van de quiz, ja
wat kan daarvan gezegd worden.
De punten zijn geteld en bovenstaand weergegeven. Natuurlijk is
er geen redactionele verantwoordelijkheid voor de zelf gekozen namen van de teams, laat staan voor
de uitslagen. Bijzonder is wel en
dat is vermeldenswaard, dat twee
teams voornamelijk bestaand uit
Alphens volk ex aeqou de 4de en
5de plaats wisten op te eisen. Te

ronde 2
45
50
40
46
44
43
41
43
39
45
37
28
25
23

ronde 3
-1
2

5
1
-1
-2
-1
2
-3

totaal
89
89
80
79
79
78
78
75
74
71
69
58
48
40

bescheiden om mee te doen aan de
knoppenronde want anders had de
uitslag er wellicht heel anders uitgezien. Tot slot de hamvraag was de
avond geslaagd. Volmondig JA.
Voor herhaling vatbaar eveneens
volmondig JA.

Tekst en foto’s:
Wim Pijnacker

Beheerders
vogelkijkscherm
Bleeke hei
gevonden

A

d en Louisa Smeekens van
de Ulicotenseweg 39 gaan
zorgen voor het opgeruimd houden van de omgeving van het kijkscherm bij de Bleeke Hei.
Om Ad en Louisa op weg te helpen
wordt er in de week van de landelijke opschoondagen, georganiseerd door Cees Damen, met enkele vrijwilligers een extra schoonmaakbuurt gegeven aan het gebiedje. Er wordt ook een afvalbak geplaatst. Bovendien komt er binnenkort een laag gebroken puin op de
bestaande laag.

Ad en Louisa,
succes en bedankt!
Sjef Langeveld

De Nieuwsbrieven in 2013
Nieuwsbrief Nr 66
Verschijnt omstreeks 21 juni.
Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 31 mei
Nieuwsbrief Nr 67
Verschijnt omstreeks 20 september
Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 30 augustus
Nieuwsbrief Nr 68
Verschijnt omstreeks 13 december
Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 22 november
genoemde data onder voorbehoud
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Biodiversiteit op voormalige maïsakker
gemeente Breda

U

it vegetatieopnamen die afgelopen zomer door de plantenwerkgroep van natuurvereniging Mark & Leij op de Galderse
Heide gemaakt zijn, is gebleken
dat op een vijf jaar geleden afgegraven maïsakker niet minder dan
70 soorten planten groeiden.
Schraallandontwikkeling
De gemeente Breda, eigenaar en
beheerder van dit 60 ha grote natuurgebied, heeft destijds de bouwvoor van het ongeveer twee hectaren grote perceel afgegraven voor
schraallandontwikkeling en er een
vennetje aangelegd. Dit is gedaan in

Kijk ook eens op:
www.biodiversiteit
brabant.nl

het kader van de reeks kleinschalige
inrichtings- en beheermaatregelen
waarmee de gemeente de laatste
twintig jaar de natuurwaarden van
het gebied heeft vergroot.
Heidesoorten
De meeste soorten, waaronder nog
veel pioniers, maar ook al graslandplanten als sint-janskruid, zandblauwtje, moerasrolklaver en duizendblad, zijn spontane vestigingen.
Een klein aantal typische soorten
van (natte) heide zoals dophei,
struikhei, kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw, bruine snavelbies,
blauwe zegge en klokjesgentiaan
zijn het resultaat van het met een
mestbreker fijnkorrelig verspreiden
van nat heideplagsel van elders uit
het gebied. Deze actie heeft in 2011
plaatsgevonden en vooral de klokjesgentianen hebben het erg goed
gedaan. Binnen een jaar bloeiden er
honderden exemplaren, waarvan
sommige erg groot werden met tien-

tallen bloemen per plant. Dit komt
doordat de omstandigheden voor
deze soort toch nog relatief voedselrijk zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Stoutjesdijk, ecoloog gemeente Breda, via
jjmr.stoutjesdijk@breda.nl.
Foto en tekst:

Jeroen Stoutjesdijk

Mini-expo
fotowerkgroep op
kunstmarkt

D

e jaarlijkse kunstmarkt
vindt deze keer op zondag
plaats en wel op 9 juni. De locatie
is het Pastoor Binckplein in Alphen.
Net zoals de voorafgaande jaren,
laat de fotowerkgroep daar een
aantal foto's zien, in de vorm van
een mini-expo. De foto's zijn gemaakt in het gebied tussen de
Mark en de Leij.
Natuurlijk is de fotowerkgroep er
ook aanwezig om Mark & Leij te
promoten. Nieuwe leden zijn altijd
welkom!
Van harte welkom!

Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)

met vriendelijke groet,
Marth Wildhagen
coördinator fotowerkgroep
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Stichting ‘De Verbinding’
op bezoek

V

an 27 tot en met 30 april
komt stichting ‘De Verbinding’ op bezoek in ons werkgebied. De stichting organiseert dan
een natuurbelevingsweekend op
landgoed De Hoevens in Alphen.
Ook als je geen deelnemer van de
stichting bent, kan je als introducé
mee.
Natuur beleven
De doelstelling van het weekend is
‘het beleven van de natuur’ en daar
is landgoed De Hoevens een ideaal
startpunt voor. Je kampeert er tegen het bos aan, vlak bij ‘het
Ooievaarsnest’ en op wandelafstand van de Regte Heide. Op zondagmiddag is er een sjamanistische
middag. Hieraan kan je voor maar
5 euro ook afzonderlijk meedoen.
De rest van het programma en de
kosten waren bij het ter perse gaan
van deze nieuwsbrief nog niet bekend. Is je nieuwsgierigheid echter
gewekt? Laat mij dit dan weten,
dan stuur ik je het programma zodra het klaar is. Daarna beslis je of
je als introducé met mij mee wil.

Kijk voor meer
informatie op
www.
de-verbinding.
nu

Interesse in een
low-budget
natuurbelevingsweekend
met een sjamanistisch
tintje?
Mail vrijblijvend naar
Sandra:
equisens@live.nl

De Stichting
De deelnemers van de stichting ‘De
Verbinding’ kan je ruwweg omschrijven als een groep intuïtief therapeuten. Dat zijn mensen met twee
voeten op de grond, die wat gevoeliger zijn dan de gemiddelde mens en
daardoor erg goed zijn in het intuïtief mensen begeleiden op het gebied van bewustwording, heling en
genezing. Ikzelf ben intuïtief coach
met de hulp van paarden en ook als
deelnemer aangesloten bij ‘De Verbinding’. Een belangrijk streven van
stichting ‘De Verbinding’ is het bevorderen van de samenwerking tussen de zogenaamde alternatieve gezondheidszorg en de reguliere gezondheidszorg. Een ander belangrijk
streven is ecologische en sociale
rechtvaardigheid.
Sandra Reijnders

‘Idylle’

D

e Vlinderstichting is erg blij
te kunnen melden dat de
Postcodeloterij het project "
idylle"
gaat steunen. Samen met de bijenhoudervereniging (NBV) zal De
Vlinderstichting de komende jaren
zorgen voor meer kleur in het Nederlandse landschap.
Idylles, percelen in het buitengebied, variërend tussen een halve en
twee hectare, worden ingezaaid
met inheemse bloemenmengsels.
Deze idylles zijn niet alleen een
prachtig leefgebied voor vlinders
en bijen, maar ze zijn ook heerlijke
plekken voor mensen. Ook mensen
genieten van de kleuren en geuren
op deze plekken en door de inrichting hebben ze volop mogelijkheden om er te wandelen of te zitten.
Weet u een locatie voor een idylle,
vlinderbaan of bijenweide, of wilt
u actief meedenken of -werken?
Neem dan contact met op met de
Vlinderstichting.
Zie:
http://www.vlinderstichting.nl/
content.php?id=547
voor meer informatie.
Joost van den Ouweland
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Waarnemingen in de streek
Het aantal e-mails dat naar mij
werd opgestuurd, was redelijk
groot. De rubriek “Uit de mailbox”
bevat dan ook maar een deel van
het werkelijk aantal berichten dat
werd verstuurd. Uit deze reeks van
waarnemingen is een overzicht
samengesteld, waarbij uiteraard de
website waarneming.nl weer is geraadpleegd voor onze streek. De
rubriek heet “Waarnemingen in de
streek”. Opvallende waarnemingen
uit de Belgische Kempen zullen
hier ook worden vermeld. Heb je
een leuke waarneming: blijf hem
insturen zodat ook andere leden
mee kunnen genieten.

roofvogel werd gezien op de Ulicotense Heide, de Chaamse Heide, de
Generaal, de Rielsche Heide, de
Strijbeekse Heide, de Castelreesche
Heide, de Regte Heide en zelfs op
een open plek in de Chaamse Bossen. Op 4 februari werd een jagend
smelleken gezien in het Broek in
Chaam.
De grote zilverreiger is inmiddels

Op de Bleeke Heide overwinterde
een grote groep wulpen en maximaal werden 360 ex. geteld.
De eerste grutto’s werden gezien op
17 februari op de Maaijen nabij de
Bleeke Heide. Het aantal waarnemingen van klapeksters was beduidend minder dan de vorige winter.
Waarom? Wie het weet mag het
zeggen. Deze klauwieren werden

EEN (NIET ZO WILLEWILLEKEURIGE) GREEP UIT DE
WAARNEMINGEN
Een winter met veel sneeuw hebben
we bijna achter de rug. Het totale
aantal ganzen in de streek was iets
lager dan in voorgaande jaren.
Maximaal werden 2000 toendrarietganzen gezien en 2800 kolganzen.
Opvallend was verder dat evenals
vorig jaar de ganzen meer verspreid
gezien werden. Grootste aantallen
werden gezien op de Bleeke Heide
en nabij het Goor in Chaam. Kleine
groepen brandganzen werden in
december enkele malen gezien op
de Bleeke Heide.
De gehele winter werden op diverse
plekken kleine zwanen gezien met
een maximum van 36 exemplaren
op 27 december op de Veldbraak.
In december werden kleine aantallen wilde zwanen gezien op diverse
plekken, met een maximum van 15
vogels op het Ghil.
Evenals vorige winter werden relatief veel waarnemingen van de
blauwe kiekendief gemeld. Deze

Roodhalsgans

Foto: Wijnand van Buuren / www.birdpix.nl

een vertrouwde verschijning in onze streek en deze vogel werd de
gehele winter op vele plaatsen gezien. Slechtvalken werden gezien
op de Strijbeekse Heide, de Ulicotense Heide, de Rielsche Heide en
de Bleeke Heide. Deze winter werd
slecht een keer (19 februari) 2
exemplaren gezien op de Bleeke
Heide. Midden februari werd tot
tweemaal toe een roepende middelste bonte specht gezien op de
Hondsdonk in de buurt van het
landhuis. Er werden nogal wat
houtsnippen gezien in de streek en
de meeste waarnemingen kwamen
van het Belgische Elsakker net over
de grens bij Patersmoer.

alleen gezien op de Strijbeeksche
Heide en de Regte Heide. Op 8 januari werd een vuurgoudhaan gezien op de Regte Heide.
Exoten zijn niet meer weg te denken in onze streek en zo werd zelfs
begin februari een Chileense flamingo gezien op de Bleeke Heide.
Op 4 maart was er een “massale”
trek van kraanvogels in de streek.
Over een “breed” front werden behoorlijke aantallen kraanvogels gezien in Chaam, Baarle-Nassau en
bij de Regte Heide. Het maximale
aantal dat gezien werd was circa
driehonderd exemplaren.
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BIJZONDERE
WAARNEMINGEN
Roodhalsgans
Op 27 maart werd een roodhalsgans
gezien op het Houtgoor nabij de
Bleeke Heide. De roodhalsgans is
een zeer zeldzame dwaalgast in Nederland. In september 2005 en in
maart 2011 werd deze kleurrijke
gans gezien op de Bleeke Heide.
Meestal wordt deze gans gezien in
de rivierendelta in gezelschap van
brandganzen. De roodhalsgans is
een trekvogel. Een groot gedeelte
van de wereldpopulatie overwintert
op graslanden aan de Kaspische Zee
en de westkust van de Zwarte Zee,
vooral in Roemenië en Bulgarije.
De roodhalsgans broedt vaak in
kolonies bovenop kliffen, op schiereilanden, moerassen, rivierdelta’s
en de Arctische toendra’s in Siberië
en Rusland.
De roodhalsgans is een relatief kleine maar kleurrijke en opvallende
gans met een sierlijke tekening.
Gent en vrouwtje zien er het hele
jaar hetzelfde uit, dus geen eclipskleed gedurende de rui.
Kleine rietgans
Deze winter werden diverse malen
kleine rietganzen gezien op de
Bleeke Heide en omgeving. Op 2

Kleine rietgans

Roerdomp

januari werden zelfs 7 exemplaren
gezien. Deze gans is een vrij zeldzame verschijning in onze streek en
in totaal vind ik 53 waarnemingen
in mijn digitale archief over een
periode van meer dan 40 jaar. De
kleine rietgans is een relatief kleine
ganzensoort. De kleine rietganzen
die in Nederland overwinteren,
broeden ver naar het noorden op
het onherbergzame Spitsbergen. Ze
bouwen hun nesten daar zowel in
moerassige gebieden als op kliffen.
De belangrijkste verschillen met de
gewone rietgans zijn de roze poten
en de kleine snavel die zwart is met

Foto: Paul Cools / www.nature-image.nl

Foto: Henk Laverman / www.hlfotografie.nl

een roze band. De soort is het
nauwst verwant aan de taigarietgans
en de toendrarietgans (zij werden
alle drie dan ook lang beschouwd
als een ras van de rietgans). De populatie is spectaculair in aantal gegroeid in de afgelopen 50 jaar,
vooral dankzij bescherming tegen
de jacht op deze ganzen in de overwinteringsgebieden. In Nederland
overwinterden rond 1970 maximaal
10000 kleine rietganzen in het zuidwesten van Friesland. Dit was circa
70% van de Spitsbergenpopulatie.
Daarna groeide het aantal tot een
maximum van 3000 begin jaren
1990 per jaar. Ook in WestVlaanderen (Oostkustpolders) ligt
een belangrijk overwinteringsgebied voor deze gans.
Roerdomp
Op 11 februari werden 2 roerdompen ontdekt in het Riels Laag, een
natuurgebied nabij de voormalige
grens tussen Goirle en Riel. De
roerdomp is een zeldzame gast in
onze streek en in totaal vind ik 14
waarnemingen in mijn digitale archief, allen gedaan deze eeuw. De
roerdomp is een reigerachtige vogel, die door zijn perfecte bruine
schutkleur in het rietland niet opvalt. Deze vogel is een uiterst
schaarse broedvogel in Nederland.
Een vliegende roerdomp trekt zijn
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Wanneer de vogel gaat broeden
hangt af van het voedselaanbod, in
slechte jaren broedt de ruigpootbuizerd helemaal niet.
UIT DE MAILBOX

Ruigpootbuizerd

nek in naar zijn romp, net zoals de
blauwe reiger dat doet. De roerdomp wordt soms ook 'rietreiger'
genoemd. Op de grond houdt de
roerdomp zich meestal op in het riet
waar hij zoekt naar amfibieën en
vissen. Als hij zich bespied waant,
blijft hij roerloos staan met de snavel recht naar boven wijzend. Op
deze manier is hij nagenoeg onzichtbaar tussen het riet. Het dier
vertoont de meeste activiteit rond
zonsopkomst en -ondergang.
Het geluid dat de roerdomp maakt
kan nog het best worden vergeleken
met het slaan op een holle boomstam. Het is een laag dreunend geluid. Hij maakt echter weer een ander geluid om vrouwtjes te lokken,
zijn geluid is dan juist hoog en
scherp. Vroeger dacht men soms
dat de roep van de vogel het geluid
van de duivel was.

Foto: Henk Laverman / www.hlfotografie.nl

derde poten. Het verenkleed van de
ruigpootbuizerd is variabel van
kleur, maar niet zo sterk als bij de
buizerd. In de vlucht is de ruigpootbuizerd te herkennen aan de donkere
achterrand van de vleugels en de
donkere eindband. In vergelijking
met de buizerd heeft de vogel langere vleugels en een langere staart. De
ruigpootbuizerd broedt in het noorden van Europa, maar trekt in de
winter naar West- en MiddenEuropa. Op heldere dagen in het
voor- of najaar vliegt de vogel vaak
op grote hoogte over Nederland.

Ad Jansen op 8 december:
Deze middag vanuit mijn huis een
rondje met de hondjes langs de
Bremer gemaakt. Aan het water
zaten een 3-tal blauwe reigers en 1
grote zilverreiger. Tevens ook 2
watersnippen. Het is weer wintertijd, dus (?) passeerde er een mannetje blauwe kiekendief, die, achterna gezeten door 2 kraaien richting Maaijkant vloog.
Will Woestenberg op 17 december:
Gisteren zagen we met de zondag
groep een vrouwtje blauwe kiekendief boven de Rette overvliegen.
Ook was daar de gehele tijd een
jagende torenvalk te zien. In Alphen was zondagmiddag nog een
jagende sperwer boven het dorp te
zien.
Jan Vermeulen op 26 december:
Deze dode bunzing vanmorgen
gefotografeerd op de Kapelstraat in
Chaam.

Ruigpootbuizerd
Eind oktober werd een ruigpootbuizerd waargenomen in de grensstreek bij Wortel en Castelré. De
ruigpootbuizerd is een uiterst zeldzame verschijning in onze streek.
Sinds 1976 werd de ruigpootbuizerd 11 maal gezien, meestal op de
Bleeke Heide. De ruigpootbuizerd
lijkt sterk op de ongeveer even grote buizerd, maar heeft geheel beveBunzing

Foto: Dick Klees / studiowolverine.com
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Stijn Leestmans op 27 december:
Deze voormiddag zat er een adulte
roodhalsgans in de Bleeke heide
samen met nog 9 brandganzen,
1100 kollen en 1200 toendrarietganzen.
Will Woestenberg op 28 december:
Gisterenavond zat in de Zandstraat
in Alphen een steenuil zijn typische
maar niet zo vaak gehoorde territoriumroep ten gehore te brengen. De
uil zat op een schuur in de directe
omgeving van de nestkast die hij al
een paar jaar gebruikt. Ook gisterenavond hoorde ik op de Alphense
Bergen de bosuil volop roepen.
Vanmorgen zat een koppel torenvalken in de nestkast die al jaren in
gebruik is op de Molendries in Alphen. Zo vroeg in het seizoen heb
ik ze daar niet eerder samen gezien.
Henk Cornelissen op 2 januari:
Ik wil toch wel een opmerkelijke
paddenstoel voor deze contreien
melden. Bij ons voor het Huis aan
het bels lijntje op Boshoven Alphen staan een 2-tal gekraagde
aardsterren (Geastrum triplex
jungh).
Voor in de duinen een algemene
paddenstoel. Maar voor de rest van
Nederland vrij zeldzaam.
Het blijkt telkens maar weer een
bijzondere plek te zijn hier op de
Alphense Boshoven.
Henk Laarhoven op 10 januari:
Vanmorgen 10 januari op de
Bleeke Heide een Chileense flamingo. Een adulte vogel die fraai
op kleur was. Nieuw voor deze
regio?
Jan Vermeulen op 21 januari:
Gisteren zat er een appelvink tussen de groenlingen bij mij en probeerde van de zonnepitten te eten.
Josette Kortsmit op 21 januari:
Afgelopen zaterdagochtend zaten
er tussen de vinken 3 aparte vogeltjes in mijn tuin, daarna niet meer
gezien. Opgezocht, het bleek om

Keep

een keep te gaan.
Erik Rijnen op 23 januari:
Deze middag ooievaars achter mijn
woning. Eerst 1 ex. laag rondvliegend boven Mark bij Laermolen,
vijf minuten later 2 ex. Gingen zo te
zien landen of opstijgen.
Karin Mulders op 26 januari:
Waarnemingen vanuit onze tuin: op
25 januari 2013 een kramsvogel die
aan een besje van een groenblijvende struik proefde. Op 26 januari
2013 had ik een 6-tal kepen, die
meegelift zijn met een 20-tal groenlingen die afkwamen op de nootjes
in de voortuin die ik onder de struiken had gegooid. Ook de sperwer
had wel zin in een vers maaltje,
maar de vinkachtigen waren snel
gevlogen. De gaai zien we ook regelmatig. En vorig week even de
grote bonte specht.
Erik Rijnen op 30 januari:
De drie vorige week gemelde ooievaars blijken honkvast. Het zijn vogels van stand die hun intrek bij het
kasteel van Hoogstraten hebben genomen. Vanmiddag een ongeringde
vogel foeragerend op weiland Bosuil) en een kilometer verderop twee
vogels voor het kasteel (een geringd
en een ongeringd ex).

Foto: Karin Mulders

Twan Mols op 4 februari:
Zaterdag en zondag vlogen er 3
blauwe kiekendieven 2m +1vr. boven de akkerranden aan de Rielsche
Heide. Verder een torenvalk, tientallen kepen, kneutjes en vinken,
zo'n 100 groenlingen, 100-en holenduiven en zelfs één enkele veldleeuwerik (vorig jaar zaten er tientallen). Ik zag ook voor het eerst in
dit terrein een grote zilverreiger.
http://www.pbase.com/twanmols/
image/148590423 hier staan wat
foto's de enorme aantallen. Vinkachtigen beginnen nu bij het stijgen
van de temperatuur wat af te nemen
en langs de Vijfhuizenbaan zitten
"veel" geelgorzen. Zze eten mee
van de haver die de paarden daar
krijgen. Vorig jaar zaten daar ook
veel overwinterende ringmussen,
nu niet meer......
Jan Vermeulen op 4 februari:
Vanmiddag naar het zeer modderige Broek geweest. Gezien o.a. jagend vr. smelleken, grote zilverreiger, 2 buizerds, enkele kramsvogels, 2 grote bonte spechten, grote
groepen kok- en stormmeeuwen.
Eergisteren o.a. kleine bonte specht,
zwarte specht en 3 grote bonte
spechten en sperwer in Chaamsche
Bossen nabij Putven. Thuis pakte
een sperwer een turkse tortel nota
bene in de voortuin aan de straat.
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Kleine zwanen

Heeft duif gedeeltelijk opgegeten
op de oprit van mijn huis.
Ad Verhoeven op 11 februari:
Gisterenmorgen zag ik in het Riels
laag bij het houten bruggetje 2 roerdompen. De ene schrok van mij en
vloog weg en de andere bleef heel
stil zitten.
Frank Degenaar op 18 februari:
Gisteren hoorden we de eerste zingende groenlingen voor 2013. En
des middags vloog er een ooievaar
boven de Wildertstraat.
Henk Laarhoven op 19 februari:
Vanmiddag (19-2) langs de Alphensebaan tegenover het zwembad een
groep van 41 foeragerende zwanen:
39 kleine zwanen (waarvan 11 juveniele ex.) en 2 knobbelzwanen. Gisteren in de Biesbosch: 2 adulte zeearenden samen vliegend, 2 roerdompen, 3 grutto's, 2 kemphanen en
3 cetti's zangers.
Jan Vermeulen op 28 februari:
In mijn vrij grote tuin is af en toe
ook wel het een en ander te zien,
behalve als er een sperwer op bezoek is geweest, zoals enkele dagen
geleden. Hierna wordt er een dag of
twee nauwelijks van mijn zonnepitten, vetbollen en pinda’s gegeten.
Vandaag: overvliegende grote zilverreiger, vr. grote bonte specht aan
de vetbollen, 9 sijzen aan de zonnepitten, 12 groenlingen (afgelopen
zondag nog 34), 2 holenduiven,
keep tussen de vinken, zingende
zanglijster en al de normale tuinvo-

Foto: Henk Laarhoven

gels.
Op de Generaal nog een vr. blauwe
kiekendief en grote groepen kramsvogels.
Sandra Reijnders op 1 maart:
Donderdag 28 februari rond 17.15
uur, zag ik in het plasdras op de
Strijbeekse Heide (noordwest kant
nabij De Hilm) een volledig witte
reiger met een hele lange nek en
zonder kuif. Met de Europese vogelgids van Elsevier erbij maak ik
er een grote zilverreiger van.
Huub Don 4 maart:
Het eerste pleisterende groepje
Grutto’s (12 ex.) was vanmiddag
kortstondig aanwezig op de Bleeke
Hei. Nog even en de eerste Afri-

Gekraagde aardster op Boshoven

kagangers zijn er ook weer. Komende week maar ‘ns uitkijken
voor overvliegende Rode Wouwen
en Kraanvogels!
Vanmiddag mijn eerste dagvlinders
van het seizoen: een kleine Vos en
een citroenvlinder langs de Heistraat. Vorig jaar werden in maart
in NL veel grote vossen gemeld
w.o. een ex. op de landgoederen
(altijd even checken dus...) Iin een
sloot op Hondsdonk al 2 bruine kikkers (hoewel nog niet aan het brommen...)
Henk Laarhoven op 4 maart:
Vanmiddag (4-3) vloog er een
groep van 27 kraanvogels (roepend)
over ons huis.
Joost van den Ouweland op 4
maart:
Vanmorgen (05-03-2013) trok er
rond 06.00 uur een groep kraanvogels luid roepend over onze huizen!
Een uurtje later hoorde ik achter het
Valkenberg op 2 verschillende
plaatsen de grote lijster zingen.
Laat de lente maar komen !!
Erik Rijnen op 4 maart:
Vanmiddag dankzij de harde oostenwind grote kraanvogeltrek. Boven Baarlebrug kwam een groep

Foto: Henk Cornelissen, 28 december 2012
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van 39 vogels over. Bij Eikelenbosch zag ik een overvliegende
groep van 25 ex. en een forse groep
van vermoedelijk 100+ die helaas
afboog en te ver bleef. Het mooiste
bleef bewaard tot het laatst: ik
fietste mijn oprit op en een groep
van min. 130 luid trompetterende
kraanvogels kwam laag over mijn
hoofd. Waarvan een bewijsplaatje.
Ook aalscholvers kwamen vanmiddag in vluchten over plus een ooievaar. Op Castelreesche Hei mijn
eerste grutto's van het jaar: 11 ex.
landden naast Maartenven en begonnen bij te tanken. De wulpen en
bergeenden vormen al koppels.
Van de 3 ooievaars in Hoogstraten
lijkt er nog maar één aanwezig.
Jan Vermeulen

In deze rubriek zijn de waarnemingen tot en met 4 maart
2013 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
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Terugblik excursie ‘t Zand

O

p de eerste zondag van de meteorologische lente staan we
met acht mensen aan de waterkant
van ’t Zand. Sommigen wandelen
er bijna dagelijks, enkelen zijn hier
nog nooit geweest.
Richting noordwest lopen we langs
het water en bewonderen de licht
glooiende heideveldjes met solitaire
eiken en een enkele den (grove,
zwarte of zee den). We zijn op weg
naar het heideveldje dat door Mark
& Leij is geadopteerd en er inmiddels schitterend bijligt. De eerste
zingende vinken laten zich horen en
in een grote vage V trekt een groep
ganzen noordwaarts. Je moet goed
kijken om de kleine, fel rood bloeiende, heidelucifer te onderscheiden
naast het veel grotere grijsgroene
rendiermos. Het blijkt dat je het verschil tussen vuilboom (sporkehout)
en Amerikaanse vogelkers ook kunt
ruiken. De laatste ruikt bij beschadiging duidelijk naar amandel
(blauwzuur). Een viertal motorcrossers zorgt tijdelijk voor wat gemopper binnen de groep, maar een voorbijtrekkend groepje mezen trekt al
snel meer aandacht. Voor we bij de,
al decennia lang bezette, slaapplaats
van de ransuilen komen, blijkt dat
de rode bosmieren nog in diepe win-

Joost helpt een handje met het open
houden van de heide.

terrust verkeren en zich niet laten
zien.
Dat geldt ook voor de ransuilen, we
zien er niet één. Toch een ontspannen wandeling in een wondermooi
gebied. Jammer dat u er niet bij
was.
Tekst:

Joost van den Ouweland

Foto’s:

Marth Wildhagen
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Terugblik lezing
“Wintersprokkels”
Modderzwaluw
In de 17de eeuw was er nog niet
veel bekend over vogeltrek. Men
dacht daarom dat zwaluwen in de
modder overwinterden. Men maakte zelfs afbeeldingen van zwaluwen
in een schepnet. Ook dacht men dat
de koekoek in de winter een sperwer werd. Nu weten we dat de najaarskoekoek van Hoogstraten in
de zomer in Engeland broedt en in
de winter in Frankrijk koekoekt.

Grote wintervlinder

Foto: Wim Veraghtert / www.natuurfotoalbum.eu

O

p 22 februari gaf Wim
Veraghtert een lezing, waarin
plaatjes van velerlei winterse
beestjes bij elkaar gesprokkeld waren. Zo is er ook in de winter nog
heel wat te zien buiten, als je weet
waar je moet kijken en als je van
tijd tot tijd op je knieën in de
sneeuw wilt zitten.
Winterslaap
Veel dieren houden een winterslaap
of een rustperiode. We zagen
plaatjes van een egel tussen de bladeren, een vleermuis in een vochtige bunker, een opgerolde hazelmuis
en een kudde slapende lieveheerbeestjes. Circa 15% van de vlinders
leeft één jaar of langer. Wim toonde
er een paar in winterrust. De sleedoornpage overwintert als wit eitje
van 2 millimeter in de takoksels
van sleedoornstruiken. Dat is het
enige moment waarop wij hem
zien, want de rest van het jaar fladdert hij tussen de boomtoppen op
zoek naar meeldauw. De bruine
winterjuffer overwintert op een tak-

je en lijkt zelf ook op een takje. Hij
heeft daarmee een voordeel ten opzichte van de andere waterjuffers
die onder water overwinteren, want
in maart fladdert hij al rond. Tussen
de bladeren, onder een vermolmde
boomstam zat een slapende pad.

IJsvogel

Omgekeerde wereld
Als je op een heideterrein of mosrijke vegetatie in de sneeuw tussen
-2 en 0 °Celsius op je knieën gaat,
kan je de vier millimeter grote
sneeuwspringer in voortplantingsactie zien. Hij heeft een lange puntige snuit en is nauw verwant aan
de schorpioenvlieg. Hij plant zich
voort als het koud is, zodat de larve
het in de zomer lekker heet en
droog heeft.
De wintervlinder paart in oktober/
november en is vooral in de avond
en de nacht actief. Hij is zeer alge-

Foto: Dieder Plu / www.natuurfotoalbum.eu
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… wintermug,
wintermier,
winterstrooiselspin,
winterkoninkje,
wintertaling,
winterhoutzwam …

meen en vormt als rups in het voorjaar een belangrijke voedselbron
voor vogels en hun jongen. Door
het opwarmen van de aarde komt
de rupsenpiek steeds eerder, de
vogels die zich niet aanpassen zijn
te laat met hun jongen en hebben
moeite om nog voldoende voedsel
te vinden.
De zwartvlekwinteruil is een grijze
nachtvlinder met vier zwarte vlekken. Hij komt in augustus uit de
pop, houdt dan eerst een zomerslaap en wordt dan in september
actief. In de winter kan je hem aantreffen op de vetbollen en pinda’s
voor de vogels. In het voorjaar
paart de vlinder.
De bruine aardappelgalwesp legt
in februari eitjes op eikenknoppen.
In het voorjaar vormen zich hier
gallen. In de zomer komen hier
mannetjes en vrouwtjes uit. Na het
paren leggen de vrouwtjes eitjes bij
de wortels. Hier komen alleen
vrouwtjes uit, die in februari dan
weer eitjes bij de knoppen leggen.
De kolonies van de dromedarisluis
bevat alleen maar levendbarende
vrouwtjes. Ze zijn in de winter actief. Waar ze na februari naar toe
gaan weet niemand.
Winternaam
Er zijn ook heel wat beestjes met
het woord winter in hun naam.
Wim toonde ons wintermuggen, de
wintermier, de winterstrooiselspin,
het winterkoninkje, de wintertaling, de winterhoutzwam, het wintermos en de winteraconiet. De
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ijsvogel heeft een misleidende
naam, want juist als er ijs ligt, lijdt
hij honger. Ook het winterkoninkje
heeft het in de winter juist vaak
moeilijk. We weten nu hoe hij aan
zijn naam komt.
Verder toonde Wim plaatjes van het
baardmannetje en de zwartkop, die
in de winter overstappen op het eten
van zaden. We zagen de intriges en
het overspel van de heggenmus,
pestvogels in november op bessenstruiken en de brilduiker die in februari zijn vrouwtje verleidt. De
bosuil bakent in het najaar zijn terrein af en vormt dan paartjes en zodra het wat zachter wordt start het
broeden. Vaak in februari al.
Nog wat flora
Het fluweelpootje is een plaatjeszwam met antivries. Het donsvoetje
groeit jaarrond, op bijvoorbeeld
houtsnippers en de rode kelkzwam
kan je in februari en maart in wilgenbosjes vinden. De hazelaar is een
windbestuiver, waarvan de gele
bloemetjes in een zachte januarimaand al verschijnen. Ook het klein
hoefblad bloeit al vroeg, voordat de
bladeren verschijnen. Zomersneeuw
is een korstmos dat het hele jaar
doorgroeit, maar juist in de winter
valt het op.
Sandra Reijnders

Nieuws van
de fotowerkgroep

D

e fotowerkgroep gaat in
april een natuurworkshop
volgen op de Oostvaardersplassen.
Dit gebeurt onder leiding van de
bekende natuurfotograaf Steven
Ruiter. We zijn er de gehele dag
en hopen veel te leren en te zien.
De dag zelf is volgeboekt. Heb je
interesse om mee te gaan (als er
iemand uitvalt), dan kan je je opgeven voor de reserve lijst.
In mei gaan we, opnieuw onder
leiding van een gids, de natuur in
en wel naar de Loonse en Drunense
duinen. Dit is voor de leden van de
fotowerkgroep, maar andere Mark
& Leij fotografen kunnen ook mee.
Graag opgeven bij Marth.
De fotowerkgroep heeft steeds op
de derde donderdag van de maand
om 19.30 uur de maandelijkse bijeenkomst in Bellevue.
De zaterdag daarop volgend, gaat
de fotowerkgroep het veld in.
Dus heb je zin om de sfeer van de
fotowerkgroep en hun activiteiten
te proeven? Je bent van harte welkom.

Wil jij ook een reminder ontvangen
voor de excursies?
Meld je aan bij
webmees@
markenleij.nl

Groetjes, Marth
Opgeven kan via:
mwildhagen@kpnplanet.nl
Foto?
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Bodemleven

I

n de bodem krioelt het van het
leven. Iedereen die wel eens in
de tuin spit komt geregeld een regenworm tegen. En soms een engerling, een slakje of een duizendpoot En als er hoopjes aarde in het
gazon verschijnen dan weet je het:
mollen. Niet iedereen wordt daar
blij van.
Het meeste leven in de bodem onttrekt zich aan ons blote oog: bacteriën, schimmels, algen, eencellige
diertjes, aaltjes, mijten en springstaarten. Al dat leven heeft enkele
belangrijke functies: het zorgt voor
het sluiten van de kringlopen in de
natuur, de vorming en instandhouding van de bodem en het zorgt
voor plantenvoeding.
Eerst maar eens bekijken wat
‘bodem’ is. Onder bodem verstaan
we, in landbouwkundige zin, de
bovenste losse laag van de aardkorst, bestaande uit vaste mineralen
en organische bestanddelen en met
water en lucht gevulde poriën, waar
wij onze gewassen in/op verbouwen. Een gemiddelde bodem bestaat voor ongeveer de helft uit vaste bestanddelen, voor een kwart uit
water en voor een kwart uit lucht.
Onder ‘grond’ wordt verstaan het
losse materiaal dat aan het oppervlakte van de aarde wordt aangetroffen. Bodem heeft meer betrekking op de manier waarop de afzonderlijke gronddeeltjes zijn gerangschikt. Je kunt dus een kruiwagen
met grond vullen, maar niet met
bodem. In het Nederlands taalgebied worden de termen grond en
bodem vaak door elkaar gebruikt.
Wat is bodemleven?
Alle levende organismen in de bodem vormen samen het bodemleven. Een deel leeft van dode planten- en dierenresten, maar een belangrijk deel leeft van levende we-

Carnivoor aaltje
Foto: Hans Helder, Laboratorium voor Nematologie, Wageningen University

zens. Het geheel vormt een ingewikkeld patroon en dat heet het bodemvoedselweb. Een voedselweb bestaat uit een aantal voedselketens
die op verschillende manieren met
elkaar zijn verbonden. Een voedselketen beschrijft de voedselrelaties
tussen soorten in een levensgemeenschap. Zij toont de overdracht van
voedingsstoffen en energie aan van
de ene soort naar een andere binnen
een ecosysteem De meeste voedselketens in een ecosysteem zijn op
deze wijze met elkaar verweven. Dit
komt omdat de meeste organismen
niet slechts één voedselbron aanspreken maar een min of meer gevarieerd dieet hebben. Op hun beurt
kunnen de organismen ook meer
dan één andere soort tot voedsel
dienen. Het motto is: eten of gegeten worden. Iedere soort heeft daarin
zijn eigen plaats. De ene soort kan
overleven en groeien ten koste van
andere soorten.

Het bodemleven is zeer omvangrijk. Om een idee te geven: één
kubieke meter grasland kan honderden miljoenen bacteriën, duizenden protozoa en honderden meters schimmeldraden, honderden
nematoden, mijten, insecten en ook
grote hoeveelheden aan andere microben en grotere organismen bevatten. Het gewicht per hectare kan
op een vruchtbare grond zo’n
20.000 kg bedragen. Bacteriën en
schimmels vormen ongeveer 80%
van dit gewicht.
Niet overal in de bodem is het even
‘dichtbevolkt’. Je komt concentraties van bodemleven tegen op specifieke plaatsen. Bij wortels zijn
veel organismen actief vanwege de
uitgescheiden wortelsappen en het
afsterven van worteldelen. Ook
voedsel- en zuurstofrijke wormengangen en kruimelige bodemdeeltjes zijn plekken met een hoge concentratie van bodemleven. Net als
de zode van gras en ondergewerkte
groenbemester of mest.
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Het bodemleven is afhankelijk van
bodemgebruik en grondsoort. Dit
blijkt wel uit de ervaring dat blijvend grasland veel wormen bevat
in aantal en soorten. Maar bij jarenlange maïsteelt op dezelfde
grond is er, bij wijze van spreken,
geen worm meer te vinden. In
kalkrijke jonge kleigrond zitten
veel bacteriën die organisch materiaal makkelijk en snel kunnen afbreken.
In de bodem vinden onderdelen
van een aantal belangrijke kringloopprocessen plaats. Twee belangrijke voorbeelden zijn de koolstofkringloop en de stikstofkringloop.
Wat betreft de koolstofkringloop
zorgt vooral het bodemleven ervoor dat de koolstof die in organische stoffen van dode organismen
is vastgelegd weer ter beschikking
komt van de groene planten in de
vorm van CO2. De kringloop van
stikstof is zeer belangrijk voor het
leven op aarde: stikstof is een bestanddeel van eiwitten, van bepaalde enzymen en van DNA. Met de
79 % stikstofgas van de lucht kunnen de meeste organismen niets
beginnen. De kringloop van stik-

Het bodem-voedselweb
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stof die vastgelegd is in de eiwitten
van dode organismen is dus van
groot belang. Rottingsbacteriën en
nitrificerende bacteriën in de bodem
zorgen ervoor dat de plant stikstof in
de vorm van nitraat weer op kan
nemen. Er zijn echter ook bacteriën
die nitraat weer om kunnen zetten in
stikstofgas. Dat gebeurt onder zuurstofarme omstandigheden. Gelukkig
zijn er ook bacteriën die stikstofgas
uit de lucht kunnen binden. Een bekend voorbeeld zijn Rhizobiumsoorten. Zij leven in wortelknolletjes van vlinderbloemige planten.
Deze planten worden gebruikt als
groenbemester.
Wat doet het bodemleven?
Het bodemleven heeft invloed op
veel processen in de bodem. Veel
van de activiteiten zijn van belang
voor de landbouw.
Het bodemleven zorgt voor de afbraak van organisch materiaal.
Bij al deze omzettingen komen afvalstoffen vrij, die op hun beurt dienen als voeding voor andere bodemorganismen. Of ze komen beschikbaar als in water oplosbare voedingsstoffen voor de plant.

Het bodemleven zorgt voor de opbouw van een goede bodemstructuur door het losmaken van verdichte grond door gangen te graven,
door het mengen en transporteren
van organisch materiaal en bodemdeeltjes en door de vorming van
slijmstoffen die de bodemdeeltjes
aan elkaar kitten. Een goede bodemstructuur is van belang voor de
water- en luchthuishouding.
Een rijk bodemleven onderdrukt
ziekteverwekkers. Dit kan op allerlei verschillende manieren gebeuren:
Door voedselconcurrentie. Bijv.
bacteriën die zich sneller ontwikkelen geven schadelijke schimmels
het nakijken.
Ruimteconcurrentie:
bezetting
ruimte rond wortels door gunstige
schimmels en bacteriën. Parasieten
krijgen dan geen kans
Door parasitisme.
Door afgifte van remmende stoffen.
Door fysieke bescherming van het
plantenoppervlak.
Afgifte van enzymen, bijvoorbeeld
bacteriën die chitinase produceren.
Het gevolg is dat schimmels en aaltjes beschadigd raken.
Door predatie: bepaalde schimmels
doden actief aaltjes.
Indirect doordat de plant in een
betere conditie verkeert. Bepaalde
bacteriën produceren namelijk
groeibevorderende stoffen.
Het bodemleven zorgt voor een
zelfreinigend vermogen van de
bodem.
Ook bodemverontreinigingen kunnen worden opgenomen in de
kringlopen zodat ze worden afgebroken en gemineraliseerd. Er zijn
veel verschillende soorten bodemverontreiniging. De ene stof wordt
wat sneller afgebroken dan de andere. Makkelijk afbreekbare verbindingen zijn goed oplosbaar in water
zoals (lichte) minerale olie en aromaten Moeilijker afbreekbaar zijn
bijvoorbeeld PAK’s en persistente
bestrijdingsmiddelen. Zware metalen kunnen niet worden afgebroken.
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Stimuleren van het bodemleven
Het bodemleven kan het beste gestimuleerd worden door het aanvoeren van organische stof. Dat kan
door aanvoer van dierlijke mest of
compost, door groenbemesting of
door het onderploegen van stro.
Bekalken kan het bodemleven ook
gunstig beïnvloeden, met name bacteriën prefereren in de regel basisch
omstandigheden.
Grondbewerking is een verstoring
van de balans in de bodem. Veel
holten (vooral verticale) die door
het bodemleven gecreëerd zijn,
worden door ploegen, cultivatoren,
e.d. weer teniet gedaan. Het beperken van deze bewerkingen zal leiden tot meer bodemleven mits aan
andere voorwaarden ook voldaan
wordt (o.a. juiste ontwatering).
Het berijden van de grond onder
vochtige, natte omstandigheden
moet zoveel mogelijk vermeden
worden. Berijding leidt tot verdichting van de bodem. De lucht wordt
er gewoonweg uitgeduwd. Bodemleven en plantenwortels hebben
echter lucht nodig. Om dezelfde
reden moet voorkomen worden dat
de grond verzadigd raakt met water.
Aan de andere kant is vergaande
uitdroging ook niet goed.
Bij permanente bedekking van de
bodem (zoals grasland) neemt het
bodemleven toe.
Zogenaamde
‘zwarte braak’ ( niets verbouwen)
heeft een negatieve invloed op het
bodemleven.
Tenslotte moet ook gedacht worden
aan een goede vruchtwisseling, omdat anders ziekten en plagen op
kunnen treden. Niet alle planten
onttrekken evenveel van bepaalde
voedingsstoffen aan de bodem. Bij
de vruchtwisseling moet hiermee
rekening worden gehouden

paar micrometer en bevinden zich
overal. Alleen al een theelepel grond
bevat miljarden bacteriën. We kunnen ze tellen en onderscheiden, en
duidelijk is dat bacteriën bijna bij
elk aspect van de levende bodem
betrokken zijn. Zo kunnen ze heel
efficiënt voedingsstoffen opnemen,
hebben ze grote invloed op de levering van voedingstoffen aan planten
en vormen ze een voedingsbron
voor bodemdiertjes.
Schimmels
Schimmels komen in grote hoeveelheden voor in de bodem. Bij intensieve grondbewerking verdwijnen
ze echter. Schimmels zijn het meest
bekend van hun bovengrondse verschijningsvorm als paddenstoelen.
Ondergronds bestaan ze vooral uit
dunne, vaak meterslange draden.
Daar doorheen transporteren ze
voedsel en water. Hierdoor zijn ze
beter bestand tegen droogte dan bacteriën. Sommige soorten vormen
een ondergrondse levensgemeenschap met plantenwortels: mycorrhiza ( zie Nieuwsbrief 63). Schimmels dienen ook als voedsel voor tal
van bodemdiertjes. Door hun draden
spelen schimmels een belangrijke
rol bij de vorming van bodemkorrels
en daarmee zijn zij belangrijk voor
de bodemstructuur.

Protozoën
Protozoën zijn eencellige kleine
diertjes die alleen onder de microscoop zijn te zien. Ze ‘begrazen’
bacteriën, zoals bodemecologen dat
noemen. Ze spelen een belangrijke
rol bij het vrijmaken van mineralen
voor de plantengroei. Protozoën
leven in een waterfilm tussen de
gronddeeltjes en kunnen niet goed
tegen droogte. Van de protozoën
van Nederland weten we nog weinig af, omdat ze lastig te bestuderen zijn.
Mijten en springstaarten
Mijten en springstaarten zijn verwant aan insecten. Deze groep is
gevoelig voor verstoring, waardoor
de aantallen en soortenrijkdom afnemen in een landbouwbodem.
Sommige soorten mijten en springstaarten zijn rovers en doden bijvoorbeeld bodemaaltjes. Andere
soorten leven weer van schimmels.
Via hun poten en uitwerpselen verspreiden ze bacteriën en sporen van
schimmels door de grond.
Aaltjes
Aaltjes, ook wel nematoden genoemd,
zijn wormvormig en
meestal niet langer dan 1 millimeter. Bij boeren vooral bekend als
schadelijke dieren. Dat betreft ech-

Bodemorganismen onder de loep
Bacteriën
Bacteriën zijn de kleinste en meest
voorkomende bodemorganismen.
Ze hebben een omvang van een

Springstaartje

Foto: Jan van Duinen / www.janvanduinen.nl
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Koperworm Foto: www.tuinadvies.be

ter slechts een klein deel van alle
soorten. Aaltjes komen voor in alle
bodems. Er zitten tot tienduizend
stuks in 100 gram grond en ze komen voor in een diversiteit van
twintig tot zestig soorten. Ze voeden zich met allerlei bodemorganismen. Aan de hand van hun
voedselvoorkeur zijn zes groepen
te onderscheiden: bacterie-etende,
schimmeletende, vleesetende, algenetende, plantenetende en allesetende nematoden. Sommige soorten breiden zich heel snel uit in
voedselrijke situaties en verdwijnen bijna net zo snel weer als het
voedsel op is. Andere soorten kunnen langdurig overleven. In de
landbouw ontstaan plagen door
parasitaire aaltjes als het ecosysteem uit balans is, bijvoorbeeld
doordat jarenlang dezelfde teelten
zijn toegepast. Aardappelcysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes zijn
bekende boosdoeners. Verreweg de
meeste soorten aaltjes hebben juist
een erg nuttige functie in de bodem.
Potworment
Potwormen zijn kleine witte, doorzichtige wormen van 1 à 2 millimeter dik en tot 2 centimeter lang.
Met het blote oog zijn ze slecht te
zien. In Nederland komen ruim
vijftig soorten voor. Ze zijn te vinden in bijna alle bodems. Wel hebben de diverse soorten hun eigen
bodemvoorkeuren. Ze vervullen
een belangrijke rol bij het door de
bodem heen mengen van organische resten. Dit komt omdat ze net
als regenwormen
gangetjes graven in de grond. Met
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hun uitwerpselen verbeteren ze ook
de bodemstructuur. Bij melkveehouderij op klei, veen en löss treft men
de grootste hoeveelheden potwormen aan. In akkers en in de zanderige bodem in natuurgebie-den komen
relatief weinig potwormen voor.
Opvallend is dat juist in de stadsparken en de halfnatuurlijke graslanden
de diversiteit van de potwormen
hoog is.
Regenwormen
Regenwormen behoren tot de reuzen
van het bodemleven, de zogenoemde macrofauna. In Nederland zijn
ongeveer 25 soorten bekend, maar
de meeste daarvan worden zelden
waargenomen. Enkele soorten komen juist heel veel voor. Regenwormen worden ingedeeld in drie groepen, op grond van hun voedselkeuze, gedrag en voorkomen. Zo zijn er
de pendelaars, die diepe verticale
gangen maken en plantenresten tot
ver in de bodem brengen. Zij vergroten het gehalte aan organische
stof, verbeteren de bodemvruchtbaarheid en versterken het vochtregulerende vermogen. Daarnaast zijn
er de regenwormen die vlak onder
de oppervlakte leven en de soorten
die juist dieper in de bodem zitten.
De eerste groep composteert plantaardig materiaal en maakt veel stikstof, fosfaat en kalium vrij. De laatste groep bevordert de beluchting en
stimuleert de microbiële activiteit in
de bodem. Regenwormen zijn gevoelig voor verontreiniging en
grondbewerking, zoals ploegen en
mestinjectie.
Regenwormen spelen door hun gedrag en eigenschappen een belangrijke rol bij de structuurvorming van
de bodem.
Erik Verhoeven
Voor de samenstelling van dit artikel
zijn de volgende bronnen geraadpleegd
www.bodemacademie.nl;
www.spade.nl;
www.duurzaambodemleven.nl;
www.kennisakker.nl

Markandalletjes

E

nkele interessante weetjes
vanuit het Markdal

Veel Sijsjes (geen “drijfsijsjes!”) in
groepjes nu in tuinen in Ginneken
te zien bij vetbollen etc. Lijkt op
groene kanarie, formaat pimpelmees. Mannetje heeft zwart petje
op. Trekken straks weer verder.

Markdal in Beweging. Bijeenkomst
over ontwikkelingen laatste jaar en
de nabije toekomst! Maandag 18
maart vanaf 19u30, Zaal Vianden,
Ginneken.
Volop vogeltrek. Arend Meeuwisse
zag groep van 30 wintertalingen bij
Bieberg. Klein eendje met bonte
rood-groene kop en gele stuit. Nog
van Carnaval?
Harry van Vugt zag daar een groep
van circa 30 Kramsvogels. Soort
lijster maar blauwgrijzig en altijd
pruttelend.
Dinsdag 4 maart zijn oprichtingsstatuten Vereniging Markdal duurzaam en vitaal bij Notarissen “de
Partners” gepasseerd. Provincie wil
aan vereniging opdracht voor herstel Markdal geven.
Tekst en foto:

Joop van Riet
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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.
60% meer uitgevlogen grutto’s in
2012
Na rampzalige jaren hebben de Nederlandse grutto’s eindelijk een
goed broedseizoen achter de rug. In
2012 zijn er maar liefst 60% meer
gruttojongen uitgevlogen dan in
2011. De grutto deed het vooral
goed op de percelen van weidevogelboeren. Afgelopen broedseizoen
zijn er ongeveer 10.500 jonge grutto’s uitgevlogen in Nederland. Dat
is 60% meer dan in 2011. Dit betere
broedresultaat is vooral te danken
aan het koude en natte weer in april
en de eerste helft van mei. Daardoor werd het gras twee tot drie
weken later gemaaid dan normaal.
Net voldoende om de opgroeiende
gruttokuikens betere overlevingskansen te bieden. Zeker toen daarna
een periode met mooi weer aanbrak
waardoor de jongen voldoende insecten konden vinden om op te
groeien.
De grutto was toe aan zo’n beter
broedseizoen want al jaren gaat het
met de stand bergafwaarts, gemiddeld met 6% per jaar. Die afname
komt vooral omdat de grutto’s zich
in grote delen van het boerenlandschap niet meer succesvol kunnen
voortplanten. Willen ze een kans
hebben, dan moet er 7 tot 8 weken
rust zijn voor het leggen en bebroeden van de eieren en het opgroeien
van de kuikens. In het overgrote
deel van de Nederlandse graslanden
komt zo’n rustperiode niet meer
voor. Ook zijn er te weinig insecten
voor de opgroeiende kuikens omdat
veel bloemrijke graslanden zijn omgevormd tot bloemloze raaigrasak-

kers.
De grutto kan zich nu alleen nog
handhaven op plekken waar boeren
rekening met ze houden. Gelukkig
bestaan er zulke boeren, maar helaas
zijn ze sterk in de minderheid. Deze
weidevogelboeren zorgen voor natte
graslanden, sparen hun bloem- en
insectenrijke graslanden en maaien
laat. In 2012 hadden 47 weidevogelboeren ruim 7% meer gruttoparen
dan in 2011. Gemiddeld hadden ze
22 paren op hun boerderij. Nederland heeft een sleutelrol in het behoud van de grutto. Vijftig procent
van de Europese populatie broedt in
Nederland.
Bron: Nieuwsbrief Vogelbescherming

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

Rutte 2: Natuurnetwerk (Ecologische Hoofdstructuur) wordt volledig gerealiseerd
Minister-president Rutte gaf 14 november in de Tweede Kamer aan dat
het kabinet de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wil
realiseren. In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA is opgenomen
dat de EHS toch wordt uitgevoerd,
inclusief verbindingen. Er ontstond
steeds meer onduidelijkheid over
wat er met het uitvoeren van de
EHS wordt bedoeld: de oorspronkelijke EHS uit 1990 of de herijkte (=
uitgeklede) EHS uit 2011 van staatssecretaris Bleker?

EHS Fort Altena
Foto: hanviskie.blogspot.nl/

Tussen 1990 en 2010 werkten opeenvolgende kabinetten aan de realisatie van een netwerk van natuurgebieden van 728.500 hectare, de
zogeheten EHS. Dit netwerk moet
de toekomst van de natuur in Nederland veiligstellen. Het vorige
kabinet wilde 130.000 hectare natuur schrappen. Uitvoering van dit
nieuwe 'natuurakkoord' zou onherroepelijk leiden tot verslechtering
van de toch al schaarse natuur in
Nederland.
Minister-president Rutte verschafte
op 14 november 2012 tijdens het
debat over de regeringsverklaring
duidelijkheid over de omvang van
de EHS. Het is volgens Rutte de
ambitie van het kabinet om de EHS
volgens het oorspronkelijke plan
uit te voeren. Natuurmonumenten
is blij dat Rutte deze draconische
inkrimping heeft teruggedraaid.
Het realiseren van de EHS zal wel
in een langzamer tempo gaan.
Bron: www.natuurmonumenten.nl
Nu ook jonge wolven op de Lüneburger Heide
Sinds 2011 leven er weer wolven
op de Lüneburger Heide en wel op
een militair oefenterrein bij Munster, even onder Hamburg. De teef
was als eerste ter plekke. De reu is
waarschijnlijk afkomstig uit Lausitz en arriveerde eind 2011 in
Munster. Sinds juli 2012 zijn er
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met fotovallen opnames gemaakt
van 2 volwassen wolven met welpen.
Met dit nieuwe roedel zijn wolven
plotseling veel dichter bij Nederland gekomen. De afstand tot Groningen en Drenthe is nu nog maar
200 km. Twee keer zo dichtbij als
eerder. Tot voor kort was de roedel
bij Altengrabow het dichtste bij
Nederland: 400km.
In Nederland kunnen nu van twee
kanten wolven opduiken: Vanuit
Duitsland en vanuit Frankrijk. Net
als bij eerdere waarnemingen zal
het waarschijnlijk de komende jaren bij eenlingen blijven. Of er dieren blijven hangen en zich gaan
voortplanten zal de tijd leren.
Bron: www.wolveninnederland.nl

Wolf

Foto: N. Sloth / www.biopix.nl

Europees Parlement zet zeis in
vergroening landbouwbeleid
De Commissie Landbouw van het
Europees Parlement stemde onlangs over het landbouwbeleid na
2013. Belangrijk onderdeel van
deze stemming was de vergroening
van het landbouwbeleid. Daarbij
was de ambitie van de Europese
Commissie dat de landbouwers, in
ruil voor inkomenssteun, publieke
diensten zouden leveren om de negatieve impact van de landbouw op
klimaat en natuur verminderen en
landbouwers in te schakelen in het
landschapsonderhoud.
Maar na één jaar intensief onderhandelen in de ministerraad en het
parlement blijft van dit voornemen
nog maar weinig overeind. De
voorstellen die het landbouwbeleid
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effectief groener maakten, zijn met
deze stemming verdwenen of uitgehold. De huidige voorstellen zullen
de natuur in landbouwgebied nog
meer onder druk zetten en zijn vaak
zelfs een stap achteruit ten opzichte
van het huidige landbouwbeleid.
Het Europees Parlement legt met
deze stemming het principe waarbij
landbouwers vergoed worden voor
de diensten die ze de samenleving
bieden volledig naast zich neer.
Bron: Natuurpunt
Chip onthult trekgeheimen Nederlandse boerenzwaluw
Vijftig boerenzwaluwen werden in
2011 voorzien van een lichtgevoelige chip op hun rug. Met deze chip
was het mogelijk om de trekroute en
de overwinteringsplaatsen na te
gaan. Deze zomer werd een aantal
zwaluwen teruggevangen.
De boerenzwaluw gaat hard in aantal achteruit: sinds de jaren zestig
met zo’n 50 tot 75%. Om de boerenzwaluw beter te kunnen beschermen
is het belangrijk te weten hoe de
trekroute is en waar ze overwinteren. We wisten al dat ze overwinteren ten zuiden van de Sahara, maar
waar precies was onbekend. Daarom
heeft Vogelbescherming 50 boerenzwaluwen voorzien van een geolocator, een vederlichte elektronische
chip. Daarmee kan de locatie van de
vogel globaal worden bepaald. Omdat boerenzwaluwen meestal naar
dezelfde broedstal terugkeren, konden 10 vogels dit jaar worden terug
gevangen, waarvan 8 met een intacte chip op de rug. Vervolgens werden de gegevens op de chip geanalyseerd. Zes van de zwaluwen zijn
naar Kameroen, de beide Congo’s
en Angola gevlogen. De andere
twee trokken door naar Zambia en
Botswana. Dit bevestigt het beeld
dat Nederlandse boerenzwaluwen
zich verspreiden over een enorm
gebied en tot diep in het zuiden van
Afrika kunnen doortrekken.
Over de heenreis van 7400 kilometer doen de zwaluwen gemiddeld 29

dagen. De terugreis via West Afrika
is 8500 kilometer en neemt gemiddeld 32 dagen in beslag. Maar het
aantal werkelijke trekdagen is 21.
Dat betekent dat de zwaluwen maar
liefst 420 kilometer per dag aflegden.
Uit de gegevens valt bijv. af te lezen dat boerenzwaluw “903” uit
Culemborg op de terugweg naar
Nederland een hels avontuur beleeft. Tijdens zijn terugtocht over
de Sahara, neemt “903” de cruciale
beslissing om honderden kilometers
terug te vliegen, waarschijnlijk als
gevolg van zware zandstormen. De
vogel sterkt aan in Ivoorkust en
probeert het daarna opnieuw. Uiteindelijk overleeft “903” de beproeving en arriveert hij op 26 mei in
Culemborg met bijna een maand
vertraging! Maar liefst vier van de
acht gechipte boerenzwaluwen blijken achteraf dezelfde beslissing
boven de Sahara te hebben genomen. Het is de eerste keer dat dit
fenomeen bij zangvogels is vastgesteld.
Bron: Nieuwsbrief vogelbescherming

Boerenzwaluw
Foto: J.C. Schou / www.biotix.nl
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