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Deze nieuwsbrief  is gewijd 

aan het thema agrarisch na-

tuurbeheer. Lees over hoe het 

was en hoe het wordt, over 

voor en tegen en over succes-

sen en mislukkingen. 

 

Lees verder dat het goed gaat 

met de ruisvoorn en de boom-

kikker. Ook de nachtzwaluw 

is gehoord, de vlinders vlogen 

in juli volop en er was een 

keur aan waarnemingen in 

de streek. De kerkuil heeft 

het helaas moeilijk. 

 

Kom dit najaar weer gezellig 

naar de lezingen of toon je 

foto’s rond de kerstboom. 

Ook is er 29 september een 

Mastbos buitenfair. 

 

Nadat je deze nieuwsbrief uit 

hebt, is er dus nog genoeg 

natuur te beleven. 

A grarisch natuurbeheer is momenteel een actueel onderwerp. Met het 

doel een beeld te krijgen hoe hier door de agrarische natuurvereni-

ging mee wordt omgegaan, is ook Piet van Riel aan de keukentafel uitge-

nodigd. Piet van Riel is bestuurslid en penningmeester bij de Agrarische 

Natuurvereniging (ANV) Baarle-Nassau en omstreken.  

 

Tot nu toe 

Vanaf 1 januari 2014 veranderen de regelingen rond agrarisch natuurbeheer. 

Voorheen stelde de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de adviezen op, sloot de 

individuele contracten af en deed de controles op de resultaten. Naar aanlei-

ding van wensen vanuit Europa ging deze taak naar de Dienst Regelingen. 

De financiering en het beleid werden ondergebracht bij de provincies. De 

Dienst Regelingen heeft een landkaart waarop gebieden zijn aangegeven, 

welke pakketten er mogelijk zijn (dus welke beheersmaatregelen) en welke 

vergoeding er tegenover staat. In gemeente Alphen en Chaam wordt vooral 

de doelstelling ‘botanisch grasland’ nagestreefd. Je kon tot nu toe als indivi-

duele boer of particulier op perceelsniveau een beheerspakket afspreken, 

bijvoorbeeld voor knotbomen, solitaire bomen, houtwallen, etc. 

Voor terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonu-

menten, Landgoederen, bossen) is er de regeling Subsidie Natuur en Land-

schap (SNL). 

 

Vanaf 1 januari 2014 

Vanaf volgend jaar gaat dit anders. Het Rijk (ministerie van economische 

zaken) en de provincie bepalen de doelen voor de beheersgebieden. Een ge-

biedscollectief, bijvoorbeeld een ANV of Vereniging Markdal, doet een ge-

biedsaanvraag bij de Dienst Regelingen. Naar verwachting bestaat een der-

gelijk collectief uit 75 à 150 individuele beheerders. De streek weet waar en 

hoe de doelen het beste gerealiseerd kunnen worden. Zij bepalen samen 

waar de kansen liggen om de doelen te realiseren. Alle partijen kunnen het 

collectief steunen. Een gemeente kan bijvoorbeeld grond ter beschikking 

stellen. Het collectief sluit de contracten af en doet de controles op de resul-

taten. De Algemene Inspectiedienst (AID) houdt een bepaald percentage 

steekproefcontroles.  Er  is  een overgangsperiode van 2014 tot 2016. De 

ZLTO is gestart met het professionaliseren van de ANV’s en wil pas daarna 

aanvragen richting de provincie sturen. 

(Vervolg op pagina 3) 

Met Sjef aan de keukentafel 
Agrarisch natuurbeheer 

NajaarNajaar  
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Natuuragenda 
aanvang  activiteit  onderwerp  spreker  lokatie 

september

21 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- veld

28 zaterdag 9:00 excursie wandeling plantenwerkgroep -- veld

28 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- veld

oktober
4 vrijdag 20:00 lezing Zeehonden Sophie Brasseur Bellevue

13 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

10 donderdag 20:00 vergadering DB -- privé

17 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

19 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- veld

20 zondag 9:30 onderzoek inventarisatie vissen -- veld

25 vrijdag 20:00 vergadering Jaarvergadering -- Bellevue

26 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- veld

november
10 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

15 vrijdag 20:00 lezing Vogels in je tuin Wim Leysen Bellevue

21 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

23 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- veld

30 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- veld

december
8 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

20:00 lezing ledenfotografie diapresentatie leden M&L Bellevue

expositie expositie fotowerkgroep Bellevue

19 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

21 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- veld

28 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- veld

januari
10 vrijdag 20:00 quiz nieuwjaarsquiz M&L quizteam Bellevue

12 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

16 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

18 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- veld

25 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- veld

februari
9 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

20 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

21 vrijdag 20:00 lezing Vogels Kalmthout en Bleeke heiGlenn Vermeersch Bellevue

22 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- veld

22 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- veld
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“A grarisch natuurbeheer 

helpt de grutto’s niet”, 

“zonder agrarisch natuurbeheer 

waren de grauwe kiekendieven en 

de hamsters in Nederland uitge-

storven”: zomaar wat kreten om 

aan te geven hoe tegengesteld er 

over agrarisch natuurbeheer ge-

dacht wordt.  

Genoeg aanleiding om in 

“Uitgelicht” wat dieper op de mate-

rie in te gaan en aandacht te 

schenken aan de laatste berichtge-

vingen op dit gebied. 

In het nieuwe beleid zoals het Rijk 

dat voorstaat, zou ook een belang-

rijke rol weggelegd kunnen zijn 

voor natuurvereniging “Mark en 

Leij”. Overigens is niet iedereen 

het eens met dit nieuwe beleid maar 

daarover hieronder meer. 

 

 

“Natuurbeheer door boer groot 

fiasco” 

Er is de laatste tijd veel discussie 

over het al dan niet nuttig zijn van 

agrarisch natuurbeheer. Een com-

missie die staatssecretaris Dijkstra 

 

Kansen benutten 

Naast de kansen voor individuele 

bedrijven bij een gezamenlijke aan-

pak, ziet Sjef kansen voor land-

schapselementen op de vele over-

hoekjes die de gemeenten Alphen-

Chaam en Baarle-Nassau via de 

ruilverkaveling in eigendom heb-

ben gekregen of die ze al in beheer 

hebben. Hiervoor is nog geen na-

tuurgerichte beheersvisie. Verder is 

er het StiKa: het stimuleringskader 

groene en blauwe diensten van de 

provincie dat het geld verdubbelt 

dat gemeenten en waterschap in-

vesteren in groene elementen, poe-

len, kruidenrijke randen enz. Als 

natuurvereniging Mark & Leij wil 

Sjef zoeken naar samenwerking 

met de ANV Baarle-Nassau e.o. en 

de terreinbeherende instanties. Een 

collectief Agrarisch Natuurbeheer 

Mark & Leij tussen de A58 en de 

landsgrens is bijvoorbeeld een be-

hapbaar geheel. Alle landschapsty-

pen (hoog/laag) komen hierin voor, 

landgoederen, weide- en tuinbouw, 

landschapselementen, enz. Als het 

werkt, haken anderen vanzelf aan. 

 

Sandra Reijnders 

(Vervolg van pagina 1) 

adviseert, concludeert zelfs dat er 

een einde moet komen aan de rege-

ling die duizenden boeren van na-

tuursubsidies voorziet, terwijl zij 

door gebruik van mest en land-

bouwgif datzelfde landschap juist 

aantasten. Alleen boeren in de di-

recte omgeving van natuurreserva-

ten die bereid zijn tot vergaande 

milieumaatregelen moeten nog geld 

krijgen. De commissie vindt zelfs 

dat het agrarisch natuurbeheer 'op 

een groot fiasco’ is uitgelopen. De 

afgelopen twintig jaar is daar één 

miljard euro aan uitgegeven, hoe-

wel er tegelijkertijd een volgens de 

adviesraad dramatische biologische 

verarming plaatsvond door de in-

tensivering van de landbouw. De 

raad vindt dat die financiering van 

'ineffectief agrarisch natuurbeheer' 

moet stoppen. Alleen boeren die 

bereid zijn de grondwaterstand te 

verhogen, de bemesting en het gif-

gebruik sterk terugdringen én vlak 

bij natuurreservaten liggen, moeten 

nog subsidie kunnen krijgen. 

De hoofdpunten van het advies zijn 

dat er op provinciaal niveau clusters 

moeten komen van grote natuurge-

bieden. Er moet minder aandacht 

gaan naar de bescherming van af-

zonderlijke dier- en plantensoorten. 

Als de reservaten groot genoeg zijn 

en de milieu-omstandigheden goed, 

komen de dieren en planten vanzelf. 

Ecologisch beheerd agrarisch land-

schap kan de grote reservaten weer 

onderling verbinden. Zo ontstaat 

een landelijk natuurnetwerk ter ver-

vanging van de oude Ecologische 

Hoofdstructuur. Het nieuwe natuur-

beleid moet vooral regionaal vorm 

krijgen, met subsidie van provincies 

en samenwerking door lokale partij-

en: natuurbeschermers, boeren, par-

ticulieren en het bedrijfsleven.  

Bron: www.trouw.nl 

 

Uitgelicht extra 
Thema agrarisch natuurbeheer 

Het 'grauwe kiekendief beheer' in noordoost Groningen is een voorbeeld van suc-

cesvol agrarisch natuurbeheer                                      Foto: Jans Weijer, Groningen 
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"Natuurbeheer door boer geen 

groot fiasco" 

Als directeur van een natuurorgani-

satie wil ik het opnemen voor die 

honderden boeren die al jaren bezig 

zijn met een vorm van effectief 

agrarisch natuurbeheer en die zich 

door ongenuanceerde kreten als  

“natuurbeheer door boer groot fi-

asco” in de kou gezet voelen. 

In Noord-Brabant zijn we al tiental-

len jaren bezig met agrarisch ran-

denbeheer. Dit gebeurt in een sa-

menwerkingsverband van boeren, 

landgoedeigenaren en natuurorgani-

saties en wordt financieel onder-

steund door de provincie, water-

schappen en gemeenten. Dit ran-

denbeheer levert juist zeer belang-

rijke natuurresultaten op, met name 

faunistisch voor insecten, vlinders, 

weidevogels, akkervogels en kleine 

zoogdieren maar ook botanisch als 

het gaat om ecologische verbin-

dingszones die een breedte hebben 

van minimaal 25 meter. Met deze 

aanpak blijkt het mogelijk intensief 

agrarisch gebruik van landbouwper-

celen te combineren met ecologisch 

rijke randen. De Ecologische 

Hoofdstructuur van natuurgebieden 

wordt zo in de agrarische gebieden 

versterkt met een fijnmazig netwerk 

van randen en ecologische verbin-

van de populatie die we een halve 

eeuw geleden hadden. De intensie-

ve landbouw is daar debet aan. 

Nesten worden kapot gemaaid en 

het voedselaanbod is schaars op de 

eentonige akkers. Natuurbeheer-

ders en boeren proberen daar sinds 

jaar en dag met aangelegde akker-

randen iets tegen te doen. Maar 

helpt dat ook? Oftewel: wat vindt 

de leeuwerik van die stroken onge-

stoord foerageergebied? 

Veldleeuweriken hebben een sterke 

voorkeur voor akkerranden mits 

die randen niet te ver van het nest 

zijn. Bij meer dan honderd meter 

vliegen, neemt het gebruik van ak-

kerranden dramatisch af. Daarvoor 

zijn drie oorzaken. Een deel van de 

akkerranden ligt te dicht bij elkaar. 

Het gevolg daarvan is dat mogelij-

ke broedgebieden elkaar overlap-

pen. Op akkers naast akkerranden 

staan soms de voor veldleeuweri-

ken verkeerde gewassen zoals maïs 

en koolzaad. Daarnaast ligt een 

aanzienlijk deel van de akkerran-

den te dicht bij wegen, bos en wa-

ter dat niet geschikt is als broed-

grond. Met dezelfde hoeveelheid 

akkerranden, maar dan op de goede 

plaatsen, zou twee keer zoveel 

broedgebieden mogelijk zijn. 

Bron: www.natuurbericht.nl 

 

Akkervogelbeheer trekt grote 

aantallen overwinterende geel-

gorzen 

Moderne en hoogproductieve ak-

kers hebben onze akkervogels in de 

winter niet veel meer te bieden. De 

winteroverleving van veel akkervo-

gels is daardoor te laag om de po-

pulatie in stand te houden. Daarbij 

komt dat ook het broedsucces van 

veel akkervogels structureel te laag 

is. Net als elders in Nederland laten 

ook Natuurmonumenten en Staats-

bosbeheer in het werkgebied van 

Mark en Leij  (delen van) graanak-

kers staan. Vooral ’s winters heeft 

dat een sterke aantrekkingskracht 

op overwinterende vogels. Tiental-

len kneutjes, geelgorzen en ring-

mussen ontdekten afgelopen win-

dingszones, die veelal gecombineerd 

worden met beken en sloten. 

De ecologische resultaten hiervan 

wegen ruimschoots op tegen de kos-

ten. De berichtgeving zoals die nu 

naar buiten komt als zou agrarisch 

natuurbeheer een groot fiasco zijn, 

is dus ongenuanceerd en eenzijdig 

en bovendien is het oud nieuws. 

Kunnen we niet stoppen met dit 

soort mantra’s en onze aandacht 

richten op hoe het wel effectief kan? 

Gecombineerd met een goede Eco-

logische Hoofdstructuur van natuur-

gebieden is er niets mis met een in-

tensief en efficiënt gebruik van 

agrarische gronden mits het wordt 

aangevuld met randenbeheer en met 

een evenwichtig grond- en opper-

vlaktewaterbeheer. Van het gebruik 

van chemische bestrijdingsmiddelen 

moeten we zien af te komen. 

Bron: Jan Baan, directeur Brabants 

Landschap 

 

Veldleeuwerik heeft baat bij bete-

re ligging akkerranden 

Veldleeuweriken zijn dol op akker-

randen. Maar een flink deel van die 

randen ligt voor de vogels op de 

verkeerde plek. De veldleeuwerik 

doet het slecht in ons land. Er zijn 

naar schatting nog maar 50.000 

broedparen. Dat is maar vier procent 

Bloemrijke akkerrand                                                              Foto: Marianne Dumont 
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Hoog waterpeil en droge mest: Men 

schrijft het succes toe aan een goede 

samenwerking, een optimale ligging 

en goed beheer van het zogenaamde 

‘kuikenland’. Je moet weten waar 

grutto’s broeden en waar ze met hun 

kuikens zitten, zodat je pas maait als 

er geen kuikens meer op een perceel 

zitten. Ook de kwaliteit van het kui-

kenland moet hoog zijn. Je moet 

maatregelen nemen om de grasgroei 

te vertragen, de structuur van het 

land te vergroten en de vochtigheid 

van de bodem te optimaliseren. 

Hiertoe wordt het waterpeil tijdelijk 

verhoogd, wordt het grasland be-

mest met droge stalmest en worden 

greppels onder water gezet. Vooral 

peilverhoging werkt als een magneet 

op broedende weidevogels. Maar je 

ziet ook pinksterbloem, echte koe-

koeksbloem en zelfs grote ratelaar 

terugkeren in het grasland. Dit is 

gunstig voor jonge weidevogels, die 

vooral van insecten leven. 

Voor Vogelbescherming Nederland 

was het voorbeeld van Amstelland 

een bewijs dat weidevogels bescher-

men op gebiedsniveau, waarin boe-

ren, vrijwilligers en terreinbeheer-

ders de handen ineenslaan, heel suc-

cesvol kan zijn. Vogelbescherming 

startte onlangs het initiatief “Red de 

rijke weide” waarover hieronder 

meer.  

Bron: www.vogelbescherming.nl 

 

Red de rijke weide 

200.000 Hectare bloemrijke weide 

in 2020, dát is het doel van de cam-

pagne van Vogelbescherming Ne-

derland. Dit is ruim een vijfde van 

het totale oppervlakte aan grasland 

in Nederland. 

Het probleem: Ooit was al het wei-

delandschap in Nederland vol bloe-

men, insecten en vogels. Door de 

veel te intensieve landbouw en de 

race om steeds meer melk per hec-

tare te produceren zijn de weilan-

den leeg, stil en kaal geworden. Dat 

is niet nodig, we kunnen de natuur 

terugkrijgen op het boerenland en 

het    uitsterven   van   weidevogels  

stoppen. 

De oplossing: Met 200.000 hectare 

is er genoeg ruimte voor enkele 

duizenden boeren om hun koeien te 

laten grazen op natuurlijke, bloem-

rijke weides. Genoeg ruimte voor 

weidevogels, vlinders en bijen om 

in gezonde aantallen te overleven 

en jongen groot te brengen. En 

meer dan genoeg ruimte om ons 

allemaal van gezonde, natuurlijke 

melk en kaas te voorzien. 

Wat moeten we doen: Boe-

ren houden rekening met weidevo-

gels en natuur en produceren wat 

minder melk – maar veel meer na-

tuur. Zuivelfabrieken en supermark-

ten kopen de melk en kaas van de 

bloemrijke weides voor een eerlijke 

prijs van de boer. Consumen-

ten betalen een paar cent meer per 

liter melk. De overheid zorgt met 

aangepast beleid dat deze ontwikke-

ling echt plaats gaat vinden. Kijk op 

de website hieronder hoe u de actie 

kunt ondersteunen.  

Bron: www.redderijkeweide.nl 

 

Agrarisch natuurbeheer is in zijn 

huidige vorm weinig effectief 

“Als agrarisch natuurbeheer in zijn 

geheel zou worden afgeschaft, zijn 

negatieve effecten op de biodiversi-

teit beperkt,” zegt David Kleijn. 

“Het gevoerde beleid en de gedane 

investeringen in nieuwe natuur heb-

ben niet tot het gewenste resultaat 

geleid. De belangrijkste effecten 

zijn dat zonder agrarisch natuurbe-

heer de opkrabbelende hamsterpo-

pulatie in Limburg waarschijnlijk 

niet zal kunnen overleven, en dat 

populaties van weidevogels als 

grutto, kievit en scholekster nog iets 

sneller achteruitgaan dan ze nu al 

ters de rijke voorraad aan winter-

voedsel. Met een gevarieerde teelt 

van granen en zaden die in het na-

jaar niet worden geoogst, is ook 

voldoende wintervoedsel voor ak-

kervogels gegarandeerd. Ook mui-

zen komen op de voedselvoorraad 

af, wat weer roofvogels en klapek-

sters aantrekt.  

Bron: Mark en Leij en Vogelbe-

scherming 

 

Grutto in Amstelland doet het 

steeds beter 

Redactie: Waarom lukt het op de 

ene plaats wel om de grutto’s te 

behouden en op andere (= de 

meeste) plaatsen niet. Hieronder 

een bericht uit Amstelland waar 

het wel lukt  

 

In de Ronde Hoep en de Bovenker-

ker Polder (Amstelland) doen wei-

devogels als grutto en tureluur het 

erg goed. Zo komen er steeds meer 

jonge grutto’s groot. Het succes zit 

hem in uitgekiend weidevogelbe-

heer in een combinatie van agra-

risch natuur- en reservaatbeheer, 

uitgevoerd door boeren, vrijwil-

ligers en Landschap Noord-

Holland. 

In Amstelland liggen twee polders: 

de Ronde Hoep en de Bovenker-

kerpolder. Van oudsher zijn dit 

belangrijke weidevogelgebieden 

met hoge aantallen broedende 

grgrutto’s. In 2013 broedden er in 

de Ronde Hoep 234 en in de Bo-

venkerker Polder 147 paar grutto’s. 

De aantallen broedparen zijn sinds 

2005 min of meer stabiel of nemen 

licht toe. Dit is al een fenomeen op 

zich in deze tijd van overal sterk 

teruglopende aantallen weidevo-

gels. Uit tellingen van paren met 

jongen blijkt dat in beide polders 

de laatste jaren steeds meer grutto-

paren broedsucces hebben. In 2013 

kreeg in de Ronde Hoep en de Bo-

venkerker Polder 77%, respectieve-

lijk 83% van de gruttoparen jon-

gen. Dat is veel, want in slechte 

jaren, zoals 2005, is dit aandeel 

maar zo’n 30%. 

Grutto  

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

http://Bron:%20www.redderijkeweide.nl
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doen. Het is daarnaast de vraag of 

de populaties grauwe kiekendieven 

zonder agrarisch natuurbeheer op 

peil blijven in hun huidige bolwerk, 

de grootschalige Groningse akker-

bouwgebieden.” 

De botanische pakketten kunnen 

wat Kleijn betreft worden afge-

schaft. “Er is overtuigend weten-

schappelijk bewijs dat deze vorm 

van agrarisch natuurbeheer niet 

effectief is. Dat geldt ook voor de 

landschapspakketten. Instandhou-

ding of aanleg van half-natuurlijke 

landschapselementen leidt welis-

waar tot aantrekkelijker landschap-

pen, maar leidt zelden tot een ver-

betering van de leefomgeving van 

de meest kwetsbare soorten van het 

boerenland.” Effectief agrarisch 

natuurbeheer is volgens Kleijn uit-

sluitend mogelijk als dit instrument 

wordt ingezet in kerngebieden 

waarin de abiotische randvoorwaar-

den geschikt gemaakt worden of al 

geschikt zijn en waar nog hoge aan-

tallen van de doelsoorten voorko-

men. 

Daarnaast heeft hij nog een belang-

rijke aanbeveling: “Agrarisch na-

tuurbeheer dient vergezeld te gaan 

van flankerend onderzoek en uitge-

voerd te worden middels een ge-

biedsregisseur. De schaarse succes-

volle projecten duiden op het essen-

tiële belang van deze combinatie. 

De gebiedsregisseur is een onmis-

bare schakel tussen boeren, natuur-

beheerders, onderzoekers en de 

overheid. De extra kosten voor de 

gebiedsregisseur betalen zich uit in 

extra effectiviteit en extra draag-

kracht onder de deelnemers.” 

Bron: Alterra Wageningen  

 

Grotere bijdrage biodiversiteit 

door nieuw stelsel agrarisch na-

tuurbeheer 

Groepen van boeren, grotere bijdra-

ge biodiversiteit, grotere gebieden 

en concretere doelen zijn de sleutel-

woorden van een nieuw agrarisch 

natuurbeheer dat per 1 januari 2016 

in werking treedt. 

Meer biodiversiteit: “Er komen gro-

tere aaneengesloten gebieden waar-

door er meer winst valt te behalen 

voor de biodiversiteit. Alleen die 

gebieden waar een natuurrendement 

is te behalen, komen nog in aanmer-

king voor subsidie. De ontstane ge-

bieden ondersteunen de biodiversi-

teit,vormen een verbinding tussen 

natuurgebieden of zijn een schil om 

een natuurgebied heen”. Dit schrijft 

staatssecretaris Dijksma van Econo-

mische Zaken vrijdag 7 juni 2013 in 

een brief aan de Tweede Kamer. 

Voorstellen uit de streek: Het nieu-

we stelsel moet effectiever en effici-

ënter. Verder zullen de voorstellen 

uit de streek moeten komen. Dat 

betekent dat de provincies en andere 

overheden de doelen vaststellen 

voor de streek. De inwoners van het 

gebied worden uitgenodigd aan te 

geven hoe en met welke maatrege-

len die doelen het best kunnen wor-

den behaald. Niet meer de individu-

ele boer maar een collectief van 

agrariërs en andere landgebruikers 

kunnen een subsidieaanvraag doen 

op basis van een aanpak van het ge-

bied. 

Bron: www.rijksoverheid.nl 

 

 
… ... 

Patrijs           Foto: Piet de Poorter / www.pietdepoortervogelfotografie.weebly.com/ 

 

Ook in België is natuurbeheer een 

actueel onderwerp. De natuurwerk-

groep Markvallei van Natuurpunt 

Educatie geeft daarom deze winter 

een cursus natuurbeheer. De cursus 

start op 9 oktober en omvat zeven 

theorieavonden en drie veldbezoe-

ken. 

 

 Plaats: bezoekerscentrum De 

Klapekster in Wortel 

 Info bij Luc van Dun,  

   tel: 0032 473 37 52 87,  

   mail: luc.van.dun@telenet.be 

 Prijs: €54 voor leden van Natuur-

punt en €60 voor niet-leden. 

 Inschrijven bij Natuurpunt Edu-

catie, tel: 0032 14 47 29 55,  

   mail: educatie@natuurpunt.be  

 

SandraReijnders 

Cursus  

natuur- 

beheer  

België 

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Alterra/show/Agrarisch-natuurbeheer-is-in-zijn-huidige-vorm-weinig-effectief.htm
http://www.rijksoverheid.nl
mailto:luc.van.dun@telenet.be
mailto:educatie@natuurpunt.be
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I n 1999 vestigde een ludieke 

actie van de landelijke stich-

ting Das en Boom de aandacht op 

een zeldzaam en ‘vergeten’ zoog-

diertje in Limburg, dat op het punt 

van uitsterven stond: de hamster 

of (op z’n Limburgs) korenwolf. 

Er zouden er nog zitten bij Heer-

len, waar een nieuw bedrijventer-

rein was gepland. Een paar jaar 

eerder had een inventarisatie van 

de zoogdierwerkgroep van het Na-

tuurhistorisch Genootschap Lim-

burg vastgesteld, dat de soort in 

Midden-Limburg al zo goed als 

verdwenen was en ook in Zuid-

Limburg hard achteruit ging. De 

‘hamsterwake’ van Das en Boom 

trok nationale publiciteit en fun-

geerde als ‘wake-up call’ voor de 

nationale en provinciale overheid. 

 

In 1999 werd het eerste Soortbe-

schermingsplan “Hamster” opge-

steld. Doel hiervan was om de Ne-

derlandse hamsterpopulatie op 

duurzame wijze te laten voortbe-

staan in zijn natuurlijke leefgebied: 

akkers met granen en hakvruchten 

op löss- en leemgronden. Een fok-

programma werd opgestart en in 

2002 werden de eerste daaruit 

voortgekomen hamsters losgelaten 

in een speciaal hiervoor ingericht 

gebied: Hamsterreservaat Sibbe op 

het Plateau van Margraten. 

Al spoedig werden ook andere leef-

gebieden aangewezen en speciaal 

voor hamsters ingericht. In 2003 en 

2004 volgden uitzettingen bij res-

pectievelijk Amby en Heer aan de 

oostkant van Maastricht. In 2005 

volgden introducties op de Kollen-

berg bij Sittard en in 2006 bij Puth 

en Koningsbosch. Hierna zijn ook 

bij Wittem (2007), Bemelen 

(2008), Kerkrade (2008), Bocholtz 

lingen moesten zorgen. 

De eerste resultaten waren bemoe-

digend. Vooral op de Kollenberg bij 

Sittard en in leefgebied Puth groei-

de het aantal burchten in de eerste 

jaren na het uitzetten explosief. In 

het topjaar 2007 werden in deze 

gebieden samen circa 650 burchten 

geteld, waarvan 146 op regulier 

agrarische percelen. Ook in de an-

dere leefgebieden nam het aantal 

burchten toe.  

Diverse ‘ecologische barrières’ 

werden door de hamsters geslecht. 

In 2007 passeerden ze de N590 

Maastricht-Valkenburg en in 2009 

het Savelsbos, waarbij burchten tot 

in Cadier en Keer werden aange-

troffen. Deze dieren waren afkom-

stig van dieren bij Heer, hemels-

breed meer dan één kilometer af-

stand. 

 

De tegenvallers 

Vijf jaar na de start van de herintro-

ductie komen de eerste problemen. 

(2008) en Jabeek/Schinveld (2010) 

hamsters uitgezet. 

Het totaal aantal Hamsterkernleef-

gebieden (HKL) bedraagt inmiddels 

negen (zie overzichtskaartje pagina 

9). Ze bestaan uit een reservaats-

deel, in beheer bij een natuurbehe-

rende instantie, met in de directe 

nabijheid percelen met hamster-

vriendelijk beheer in eigendom van 

agrariërs. De boeren krijgen een 

commerciële vergoeding voor de 

opbrengstderving die het hamsterbe-

heer met zich meebrengt, zoals het 

niet oogsten van het graan. 

 

De eerste successen….. 

Na het (bijna) uitsterven van de 

hamster in het wild was het de grote 

vraag of de uitgezette dieren het 

zouden gaan redden in de speciaal 

voor hen gecreëerde leefgebieden. 

Het ging hier immers om halftamme 

dieren uit een fokprogramma die 

niet alleen moesten overleven maar 

ook in het vrije veld voor nakome-

Het beheer van de Limburgse  

hamstergebieden 
Een relaas over de korenwolf en zeldzame akkervogels 

“Een zeldzame ontmoeting net over de grens bij Bocholtz”               Foto: Huub Don 
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zaken geduid. 

 

Lokaal uitsterven 

Mede dankzij het uitzetten van 

nieuwe dieren uit het fokprogram-

ma, lijkt in 2009 en 2010 het aantal 

burchten te stabiliseren op circa 

550, maar in 2011 en 2012 loopt 

het aantal burchten opnieuw verder 

terug (figuur 1). 

Het in grotere aantallen voorkomen 

van de hamsters op de uitzetperce-

len maakt de hamsters kwetsbaar. 

Op de reguliere agrarische percelen 

is de overleving nihil. Omdat de 

verschillende leefgebieden nog niet 

met elkaar zijn verbonden of de 

verbinding wordt bemoeilijkt door 

infrastructurele obstakels, (be-

bouwing, wegen, e.d.) zijn er voor 

de hamsters (te) weinig goede uit-

wijkmogelijkheden. Dit leidt in 

2011 tot het uitsterven van lokale 

populaties, zoals bij Wittem, Bo-

choltz en Amby. 

Voor 2012 komt het aantal burch-

ten voor alle leefgebieden samen 

uit op circa 250. Voor een duurza-

me instandhouding van de hamster-

populatie is dat veel te weinig. 

Omdat hamsters in de loop van het 

jaar bovendien verschillende 

burchten bouwen en er ook tijdens 

de winterslaap sterfte plaatsvindt, 

ligt het aantal dieren dat in het 

voorjaar daadwerkelijk boven de 

In het hamsterreservaat Sibbe blij-

ken de hamsters als gevolg van een 

lage genetische diversiteit te weinig 

nakomelingen te produceren. In 

combinatie met een hoge predatie-

druk, vooral door vos en buizerd, 

betekent dit in 2008 het instorten 

van de populatie. Bovendien blijkt 

het hamsterreservaat, omgeven door 

regulier agrarische percelen, een 

‘ecologische val’ van formaat. Hele 

families hermelijnen, wezels, das-

sen en vossen banjeren in de zomer 

vanuit de graften (heuvelhellingen 

met heggen) het reservaat binnen 

om te kijken of er iets van hun ga-

ding te halen valt.  

In een poging de predatiedruk voor 

de hamster wat te verlichten, wordt 

in 2005 een onderzoek gestart om te 

kijken of afschot van vossen in de 

periode februari tot mei enig effect 

zou sorteren. Het idee hierachter is 

dat hamsters die uit hun winterslaap 

ontwaken extra gevoelig zijn voor 

predatie, onder andere door het ont-

breken van voldoende gewasdek-

king. Een verlaagde vossenpopula-

tie in het voorjaar zou dan kunnen 

helpen in het reduceren van de pre-

datiedruk. Het aantal vossen in het 

voorjaar blijkt door afschot inder-

daad goed te reguleren, maar of 

daarmee ook de predatie van ham-

sters wordt verminderd is moeilijker 

te beantwoorden. Hierbij spelen ook 

andere factoren een rol. Na het bij-

zetten van vier dieren in juli 2009, 

stijgt het aantal burchten licht van 

20 naar 38. In 2011 worden 28 die-

ren bijgeplaatst en is het gevaar van 

lokale extinctie voor even geweken. 

Ook in de andere leefgebieden gaat 

de populatie in 2008 sterk achteruit. 

Een nat voorjaar gecombineerd met 

een slecht veldmuizenjaar, waardoor 

verschillende muizeneters overscha-

kelen op alternatieve prooien zoals 

hamsters, worden als mogelijke oor-
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Figuur 1: Aantal Hamsterburchten in Limburg 2001-2012  

De voor een hamsterburcht karakteristieke ‘valpijp’                          Foto: Huub Don 
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zenexplosies op, die samen met de 

grote concentraties van zangvogels 

tal van roofvogels aantrekken. Bui-

zerd, havik, sperwer, torenvalk, 

slechtvalk, smelleken, blauwe kie-

kendief en ruigpootbuizerd hebben 

de hamsterleefgebieden ontdekt als 

rijk gedekte tafel. Laatstgenoemde 

soort was tot voor kort overigens 

een zeer zeldzame wintergast in 

Limburg. In de winters van 

2007/2008 en 2010/2011 vindt zelfs 

een kleine influx plaats van 3-5 

ruigpootbuizerds, die meerdere we-

ken blijven pleisteren onder andere 

bij Amby, Sibbe en Koningsbosch. 

Op 16 december 2010 zijn zelfs 

vier vogels tegelijk aanwezig in het 

hamsterreservaat bij Sibbe en direc-

te omgeving.  

In de winter van 2010/2011 worden 

de overwinterende blauwe kieken-

dieven in het westelijk Heuvelland 

met zenders gevolgd. Niet alleen 

foerageren de vogels voornamelijk 

boven de hamsterpercelen van Am-

by, Heer & Sibbe, ze blijven er ook 

slapen. In februari 2010 pleisteren 

15 blauwe kiekendieven in het re-

servaat bij Sibbe, op een door een 

elektrisch raster omheinde strook 

tarwe van circa één hectare. Het 

raster was daar in het voorjaar neer-

gezet om predatie van hamsters 

door vossen tegen te gaan. Overi-

gens blijken de kiekendieven erg 

mobiel en zijn plots verdwenen als 

een dik sneeuwdek de akkers be-

dekt om na de dooi weer vrolijk 

terug te keren. Ook in de noordelij-

ker gelegen leefgebieden zijn over-

winterende blauwe kiekendieven in 

de loop der jaren een normaal ver-

schijnsel geworden. Een simultaan-

telling in alle hamsterleefgebieden 

in januari 2008 levert 18 vogels op. 

Een andere bijzondere ‘akker-

vogel’, hoewel niet jaarlijks vastge-

steld, is de velduil.  In januari-

februari 2012 is een groep van maar 

liefst 14 vogels aanwezig op de 

Kollenberg. Ook bij Sibbe worden 

‘s winters met enige regelmaat 

velduilen vastgesteld met een maxi-

mum van 7 exemplaren in februari 

2005.  

Tot slot zijn ook twee andere mui-

zeneters nog het vermelden waard: 

blauwe reigers worden ‘s winters in 

alle hamstergebieden waargeno-

men, per leefgebied variërend van 

enkele exemplaren tot enige tiental-

len. Grote zilverreigers worden 

voornamelijk in de reservaten bij 

Amby, Sibbe en vooral bij Heer 

gezien, met maar liefst 30 exempla-

ren op 26 februari 2012 op een smal 

hamsterperceel.  

Kortom: de hamsterleefgebieden 

groeien met name in de herfst en 

grond komt nog lager.  

 

Het succes van de akkervogels 

Eén van de uitvloeisels van het 

hamsterbeheer is de aanwezigheid 

van overstaand graan, bladramme-

nas en luzerne gedurende najaar en 

winter. Bladrammenas is eigenlijk 

geen hamstergewas zoals graan en 

luzerne, maar wordt vooral in roula-

tie geteeld om het overwoekeren 

door onkruiden op de percelen te-

gen te gaan.  

Al snel na het inrichten van het re-

servaat bij Sibbe, komen grote 

groepen vogels op de reservaatsper-

celen af. Groenlingen, kneuen, vin-

ken en kepen foerageren op de olie-

rijke zaden van bladrammenas en 

gele mosterd. Geelgorzen en ring-

mussen komen op de overstaande 

tarwe af. Veldleeuweriken foerage-

ren op een tarwestoppelveld net 

buiten het reservaat en een perceel 

met korrelmaïs wordt bezocht door 

grauwe gorzen. Om een indruk van 

de aantallen te geven: op 18 decem-

ber 2003 worden er onder andere 

2023 geelgorzen, 315 ringmussen, 

261 veldleeuweriken, 181 groenlin-

gen, 140 kneuen, 98 rietgorzen en 

88 (!) grauwe gorzen geteld.  

Door het overstaande graan treden 

er ’s winters regelmatig veldmui-

Het totaal aantal Hamsterkernleefge-

bieden (HKL) bedraagt inmiddels ne-

gen. 

Korenwolf                                            Foto: Dick Klees / http://studiowolverine.com/  
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winter uit tot ware vogelparadijzen. 

Al snel heeft de provincie Limburg 

dan ook een nevendoelstelling voor 

de hamsterleefgebieden geformu-

leerd: akkervogels!  

 

 

 

H ieronder gaan we in op het 

wel en wee van drie soorten: 

grauwe gors, patrijs en  veldleeu-

werik.  

 

De grauwe gors 

De grauwe gors is sinds 2008 in 

Nederland als regelmatige broedvo-

gel uitgestorven. De laatste territo-

ria in Limburg werden in 2007 

vastgesteld bij Itteren aan de Maas. 

Zeer verrassend was dan ook dat in 

2011 op acht plaatsen in Groningen 

grauwe gorzen tot broeden kwamen 

onder andere in luzernepercelen. In 

Groningen wordt door de Werk-

groep Grauwe Kiekendief al sinds 

1997 aan agrarisch natuurbeheer 

gedaan met de aanleg van akkerran-

den en winterveldjes.   

Ook vlak over de grens met Vlaan-

deren in de streek rond Riemst 

broeden nog grauwe gorzen, maar 

de aantallen lopen terug met nog 

maar 15 territoria in 2011 tegen 68 

in 2001. Hoewel in en rond de Lim-

burgse hamstergebieden soms nog 

wel een late zanger in mei of juni 

wordt ontdekt,  is tot op heden geen 

zeker broedgeval vastgesteld.  

Het probleem met grauwe gorzen 

is, dat de oudervogels tot laat in het 

voorjaar een dieet hebben van gra-

nen en (in mindere mate) onkruid-

zaden. Door de afname van de teelt 

van zomergranen en een toename in 

onkruidbestrijding in de moderne 

landbouw, komt zowel de voedsel-

voorziening van de oudervogels als 

van de jongen (insecten) in gevaar. 

Bovendien is de grauwe gors als 

laatbroeder in bijvoorbeeld graslan-

den gevoelig voor een vroege maai-

datum.  

Toch is ook de wintervoedselvoor-

ziening (tarwestoppels, korrelmaïs) 

erg belangrijk voor de grauwe gors. 

Wat dat betreft is er zeker hoop, 

gezien er in de meeste hamsterge-

bieden ’s winters tegenwoordig 

grauwe gorzen worden vastgesteld, 

variërend van enkele tot tientallen 

exemplaren (tabel 1).  

 

Patrijs (foto zie pag. 6) 

Ook de patrijs is een hedendaags 

zorgenkindje onder de akkervogels. 

Ook hier is de moderne landbouw 

de grote boosdoener met schaalver-

groting, maïsteelt, onkruidbestrij-

ding, vroeg maaien, etc. Vooroor-

logse dichtheden van een half tot 

één paar per hectare worden tegen-

woordig nergens meer gehaald. In 

de meeste landbouwgebieden waar 

de soort nog niet is verdwenen, 

gelden dichtheden van hooguit een 

half tot één paar per 100 ha. In de 

beste gebieden loopt dit lokaal wel-

licht op tot vijf tot zeven paar per 

100 ha. 

Ook op de grote akkerplateaus in 

Limburg zitten nog patrijzen, maar 

de dichtheden zijn laag en de aan-

tallen zijn sinds 1995 meer dan 

gehalveerd. Ook profiteert de pa-

trijs maar weinig van de akkerre-

servaten in de hamstergebieden. 

Wellicht speelt hier het hoge pre-

datierisico een rol. Bovendien is de 

patrijs vooral een vogel van klein-

schalig, halfopen cultuurlandschap 

en de grote akkerplateaus met hun 

hoge gewasdichtheid zijn waar-

schijnlijk minder aantrekkelijk 

voor deze soort. 

In Groningen is de Werkgroep 

Grauwe Kiekendief overigens ge-

start met een zenderonderzoek om 

beter inzicht te krijgen in het ter-

reingebruik van patrijzen. 

Op het kaartje is de huidige ver-

spreiding van de soort in Zuid-

Limburg te zien; hierbij zijn de 

hamstergebieden met zwarte cir-

kels aangegeven. 

 

Tabel 1: wintermaxima van Grauwe Gors in de hamsterleefgebieden Limburg (en elders) 

leefgebied/           
winters 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Amby/Heer 45 12 1 1 6 4 3 

Sibbe 77 45 80 87 40 25 7 

Wittem 0 0 21 6 0 21 23 

Koningsbosch 0 1 2 3 0 0 1 

Kollenberg 0 5 0 25 3 0 1 

Puth/Doenrade 0 0 0 11 23 5 34 

overig elders               

Cartils 0 0 0 24 0 0 20 

Maasbree 0 1 1 0 3 0 0 

Valkenburg 0 0 23 9 0 0 0 

Totaal 122 64 128 166 75 55 89 
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Bron: 

De gegevens over de akkervo-

gels kwamen voor een belang-

rijk deel uit de vlakdekkende 

broedvogelkarteringen en win-

terakkervogeltellingen die de 

provincie Limburg jaarlijks 

uitvoert. De gegevens over de 

burchtentellingen van de ham-

ster komen uit de jaarlijkse 

provinciale rapportages over 

de hamster. Bij beide onder-

zoeken is de auteur sinds 2003 

betrokken als gedetacheerd 

veldmedewerker natuuronder-

zoek. 

Een literatuurlijst is voor de 

geïnteresseerde bij de auteur 

op te vragen. 

Veldleeuwerik 

Deze akkervogel bij uitstek is in de 

laatste decennia in Nederland spec-

taculair (90%) achteruit gegaan. 

Net als bij de patrijs is het verre-

gaand intensiveren van de land-

bouw de belangrijkste oorzaak via 

schaalvergroting, pesticidenge-

bruik, omzetten van grasland in 

maïsakkers, teelt van wintergranen 

in plaats van zomergraan, etc. Ook 

de slechte voedselsituatie in de 

winter mag niet onvermeld blijven. 

Graanakkers worden tegenwoordig 

in de nazomer vrijwel direct na de 

oogst omgeploegd en dientenge-

volge moet je graanstoppels ’s win-

ters met een loep zoeken. Maïs-

stoppels met ingezaaid gras bieden 

enig soelaas, maar niet voldoende. 

De vogels trekken dus verder naar 

het zuiden om voedsel te vinden en 

de winter te overleven. 

Ook aan Limburg is deze trend niet 

voorbijgegaan. Op de grote akker-

plateaus in het zuiden kunnen nog 

altijd hoge dichtheden van enige 

tientallen broedparen per 100 ha 

worden aangetroffen (zie kaart in-

gekleurde gebieden), al is de popu-

latie ten opzichte van 20 jaar gele-

den wel bijna gehalveerd. Ook de 

meeste hamstergebieden hebben in 

de broedtijd nog behoorlijke aantal-

len veldleeuweriken. In het hamster-

reservaat bij Sibbe ligt de dichtheid 

rond 35 broedparen per 100 ha. Hier 

is vooral de gewasdiversiteit, het 

dun zaaien van zomergranen en de 

aanwezigheid van ruime perceels-

randen gunstig. De vogels hebben 

zo genoeg ruimte om te foerageren 

en er is tevens voldoende nestgele-

genheid. Door het extensieve beheer 

en het geringe gebruik van insectici-

den is de voedselsituatie ook erg 

goed, hetgeen de conditie van de 

jongen in positieve zin beïnvloedt. 

Daar staat dan weer tegenover dat 

verliezen door predatie hoog kunnen 

zijn. 

Op het kaartje is de verspreiding in 

het broedseizoen in Zuid-Limburg 

weergegeven. De hamstergebieden 

zijn met zwarte cirkels aangegeven. 

Door het overstaande graan hebben 

de hamstergebieden in de winter 

voor de veldleeuwerik maar beperk-

te betekenis. Veldleeuweriken foera-

geren dan alleen op de braakliggen-

de percelen. 

 

Conclusie 

De hamstergebieden in Limburg zijn 

geen onverdeeld ‘succes-verhaal’. 

Voor het eigenlijke doel waarvoor 

ze zijn ingericht, het beschermen 

van de hamster, schieten ze tot op 

heden helaas te kort. De predatie 

binnen de reservaten en de beheers-

percelen ligt erg hoog en de ham-

sters hebben door gebrek aan aan-

sluiting tussen de verschillende 

leefgebieden te weinig goede uit-

wijkmogelijkheden. Zonder het 

jaarlijks bijzetten sterft de populatie 

op korte termijn waarschijnlijk op-

nieuw uit. 

Voor akkervogels is het beeld wél 

positief. Met name ’s winters profi-

teren grote groepen akkervogels 

van de overdaad aan voedsel door 

de overstaande gewassen. Dat 

speelt voor soorten als geelgors, 

grauwe gors, ringmus, kneu en in 

mindere mate de veldleeuwerik een 

vitale rol in de winteroverleving. 

Door de regelmatig optredende 

veldmuizenexplosies komen ook 

spectaculaire soorten als blauwe 

kiekendief, velduil en ruigpootbui-

zerd op de hamstergebieden af. 

In het broedseizoen profiteren soor-

ten als kwartel en veldleeuwerik 

van het extensieve beheer in deze 

gebieden. Helaas blijkt een soort als 

patrijs minder baat te hebben bij de 

akkerreservaten. Hier speelt wel-

licht een hoge predatie en het ge-

brek aan kleinschaligheid met heg-

gen en struwelen een rol. De terug-

keer van de grauwe gors als broed-

vogel is zeker niet kansloos. Voed-

sel is het hele jaar in ruime mate 

aanwezig. Mogelijk dat een enkel 

broedgeval reeds over het hoofd is 

gezien. 

Huub Don 

h.j.don@tele2.nl 

 

. 

Veldleeuwerik    

Foto: J.C. Schou / www.biopix.nl  

mailto:h.j.don@tele2.nl
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H et verbeteren van de vis-

stand is een belangrijke 

doelstelling van de Europese Ka-

derrichtlijn Water (KRW). Voor 

een goede visstand is het noodza-

kelijk dat vissen in staat zijn bin-

nen en tussen verschillende water-

lopen te migreren. De migratie van 

vissen wordt echter vaak belem-

merd door kunstwerken als slui-

zen, stuwen en gemalen. Met vis-

passages kunnen deze barrières 

worden opgeheven of omzeild.  

 

In het voorjaar van 2013 onder-

zocht Arcadis, in opdracht van wa-

terschap Brabantse Delta, twee vis-

passages. Uit dit onderzoek moest 

blijken of de vismigratievoorzienin-

gen naar behoren functioneren. In 

de periode van 27 maart tot 15 mei 

is met fuiken gemonitord hoeveel 

vissen en welke vissoorten gebruik 

maken van de vispassages. Daar-

naast zijn gegevens bijgehouden 

over welke lengteklassen werden 

aangetroffen in de vangsten. De 

fuiken werden bovenstrooms van de 

vispassages aangebracht en twee à 

drie maal per week gecontroleerd 

en geleegd. 

 

Bavelse Leij  

Op de plek waar de Bavelse Leij 

uitmondt in de Bovenmark bevindt 

zich een vispassage in de vorm van 

een cascade. Op deze locatie wer-

den 23 vissen gevangen verdeeld 

over 6 verschillende soorten. In het 

eerste deel van de monitoringsperi-

ode werd met name snoek gevan-

gen. Later werd er ook baars, berm-

pje, rivierdonderpad, paling en zon-

nebaars aangetroffen. De vangst 

bestond uit zowel kleine tot middel-

grote vis (< 30 cm) als grote vis (> 

50 cm). Zo waren 7 van de 8 snoe-

ken groter dan 50 cm.  

 

Het aantal gevangen vissen (23 ex.) 

is laag en zou verklaard kunnen 

Veel ruisvoorn bij vispassage in Bijloop 

Ruisvoorn  

Lengteklassen gevangen vissen, De Wit vispassage in de Bijloop (2013) 

Lengteklassen gevangen vissen, cascade vispassage in de Bavelse Leij (2013) 
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worden door relatief hoge stroom-

snelheden in en bovenstrooms van 

de cascade. Hierdoor zullen vissen 

met minder goede zwemkwaliteiten 

moeite hebben met het passeren van 

de cascade. Het verklaart echter niet 

de beperkte aanwezigheid van typi-

sche beekvissen. Andere mogelijke 

factoren voor de geringe vangst zijn 

de geringe waterdiepte in de casca-

de, een te zwakke lokstroom en de 

aanwezigheid van een grotere vis-

passage in de Bovenmark. Het is 

aannemelijk dat veel van de migre-

rende vis via de Bovenmark verder 

stroomopwaarts migreert en dus 

niet de Bavelse Leij in zwemt.  

 

Bijloop 

Bij Hellegat waar de Bijloop aftakt 

naar de Aa of Weerijs ligt een vis-

passage, type De Wit. De totale 

visvangst bij deze migratievoorzie-

ning bestond uit 83 vissen. Een 

groot deel daarvan bestond uit ruis-

voorn en daarnaast snoek, baars, 

paling, giebel, riviergrondel, blank-

voorn, zonnebaars en zeelt (9 soor-

ten). Er is voornamelijk kleine vis 

gevangen (< 30 cm), maar ook gro-

te vis van 41 tot 70 cm lang 

(palingen en twee snoeken van 56 

en 70 cm).  

 

 

 

Ook in de Bijloop is de hoeveelheid 

gevangen vis relatief laag. Dit hangt 

waarschijnlijk samen met hoge 

stroomsnelheden in de vispassage, 

een geringe waterdiepte en dichte 

begroeiing benedenstrooms van de 

vispassage. Half april (in week 16) 

was er sprake van een duidelijke 

migratiepiek. Deze piek komt over-

een met een stijging van de water-

temperatuur in dezelfde en de voor-

afgaande week.  

 

Conclusies & aanbevelingen 

Beide vispassages zijn passeerbaar 

voor vissen. De aantallen gevangen 

vissen zijn echter vooral in de Ba-

velse Leij laag. Aanbevolen wordt 

om daar de stroomsnelheden boven-

strooms te verlagen. Voor de Bij-

loop wordt het waterpeil boven-

strooms van de vispassage bij voor-

keur iets verhoogd tijdens het mi-

gratieseizoen. Bovendien geldt voor 

beide locaties dat de vispassages 

moeten worden ontdaan van vuil en 

obstakels die de migratie kunnen 

belemmeren.  

 

Tekst en foto’s:  

Sanne Bakkers 

 

R uisvoorn migreert weinig en over korte af-

standen. Daarnaast komt het vaak voor dat 

ruisvoorn het hele jaar door binnen een klein 

gebied blijft. Het is daarom opvallend dat ruis-

voorn zo’n groot aandeel vormt in de totale vis-

vangst (ca. 69%) bij de vispassage in de Bijloop. 

Ruisvoorn komt voor in stilstaande en langzaam 

stromende wateren met een rijke begroeiing van 

oever- en onderwaterplanten. Met waterplanten 

begroeide waterdelen bieden een goede dekking 

voor predatie. De paaimigratie van ruisvoorn 

vindt plaats in de periode mei tot augustus af-

hankelijk van de watertemperatuur. 

Bijloop 

Visvangst bij de cascade vispassage 

(Bavelse Leij) en De Wit vispassage 

(Bijloop) in 2013 
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B oomkikkers 

De herintroductie van de 

boomkikker in het stelsel van de 

Chaamse Beken verloopt tot nu toe 

succesvol. Na het jarenlang inrich-

ten en beheren is uiteindelijk goed-

keuring verkregen voor het uitzet-

ten van deze felgroene kikker.  

 

In het volgende jaar bleken de dier-

tjes volledig tevreden met de nieu-

we omgeving en was verspreiding 

over een groter gebied waarneem-

baar. Een compliment voor allen 

die zich in de afgelopen decennia 

voor dit beekdallandschap hebben 

ingezet. En velen doen dat vandaag 

de dag nog. Een herintroductie 

vindt meestal plaats gedurende en-

kele jaren. Ook dit jaar zijn er weer 

nieuwe exemplaren uitgezet om de 

jonge populatie te versterken. Ook 

worden in de tijd nog wat afronden-

de werkzaamheden uitgevoerd om 

de gebieden nog geschikter te ma-

ken voor deze kikker. En als een 

kritische soort als de boomkikker 

het gebied geschikt vindt, is het 

zeker geschikt voor veel andere 

planten en dieren. Een stabiele po-

pulatie van de boomkikker is dan 

ook met recht de kroon op het na-

tuurwerk.  

 

Recent is de boomkikker ook waar-

genomen op landgoed Hollandse 

Bossen. Een wat ander gebied dan 

de Chaamse Beken, maar ‘t Merks-

ke is niet ver. De dieren hebben de 

weg naar dit landgoed dan ook 

waarschijnlijk zelf gevonden. Sa-

men met de verspreiding in de 

Chaamse Beken lijkt de boomkikker 

wat mobieler dan voorheen werd 

aangenomen.  

 

Hopelijk kunnen we in de komende 

jaren allemaal nog heerlijk genieten 

van deze bijzondere verschijning.  

 

Poosplaats 

‘Echt vak(antie)werk’, zei een colle-

ga cynisch na het bericht van de ver-

nieling van een van de poosplaatsen 

in de gemeente Alphen-Chaam. Een 

van de bekende banken van Pien 

Storm van Leeuwen aan de Staar-

tenweg is vorige maand door 

(kleine) vandaaltjes gesloopt. De 

arduinen steunen met daarop een 

gedicht zijn kapot en van de houten 

zitbalken is een vuurtje gestookt. 

Het zag er niet fraai uit. De bos-

wachter heeft aangifte gedaan bij 

de politie. Mensen die iets weten of 

hebben gezien kunnen dat 

(anoniem) melden bij de politie, de 

gemeente of Natuurmonumenten. 

In overleg met Pien zal Natuurmo-

numenten beoordelen of herstel 

mogelijk is en of dat nog op deze 

plek gebeurt. De mooie combinatie 

van kunst en natuur verdient dat 

eigenlijk wel.  

 

Poetsbestek 

Natuurmonumenten is in overleg 

met andere partijen druk doende 

met het zogenaamde poetsbestek: 

werkzaamheden die de laatste 

puntjes op de i moeten zetten. In de 

afgelopen jaren is er dankzij de 

landinrichting Baarle Nassau-

Chaam veel goeds gerealiseerd 

voor de natuur. Het betreft nu rela-

tief kleine klussen als het inboeten 

van niet aangeslagen beplanting, 

het herstellen van rasters, het af-

ronden van graafwerkzaamheden 

(bijvoorbeeld aflagen perceel, gra-

ven poel of creëren van een steil-

rand) of het (aanvullend) planten 

van nieuwe bomen en struiken. 

Met deze werkzaamheden wordt 

het landschap en het natuurgebied 

robuuster en completer. Dieren, 

planten en bezoekers kunnen hier 

vervolgens van genieten. Meer 

over de uitvoering in een volgende 

bijdrage.  

 

Werken in de natuur 

Naast de trouwe zaterdagwerk-

groep van Mark en Leij zijn steeds 

meer vaste en eenmalige groepen 

actief in de natuur. De vaste vrij-

willigersgroep van Natuurmonu-

menten komt regelmatig de bos-

wachters helpen. Sinds kort is een 

nieuwe groep actief. De groep be-

staat uit mensen die terug willen 

Natuurmonumenten vertelt 

Boomkikker 
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keren op de arbeidsmarkt of die 

van de therapeutische werking van 

bezig zijn in de natuur veel profijt 

hebben. De groep heeft met een 

vakkundige begeleider al gewerkt 

in het Broek en langs de Heistraat. 

Het knotten van wilgen, het verwij-

deren van opslag op de heide en 

het nalopen van paden zijn mooie 

uitdagende klussen. Tijdens en na 

het werk is het goed om te zien wat 

het resultaat van de inzet is. En hoe 

de natuur profiteert van dit nodige 

beheerwerk.  

 

Couwelaer 

In navolging van de geplante bo-

men en struiken langs de Chaamse 

Beek bij Couwelaer zal Natuurmo-

numenten in de komende maanden 

enkele percelen natuurtechnisch 

inrichten. Het betreft ook hier weer 

de aanleg van poelen, het aflagen 

van percelen en het planten van 

nog meer bomen en struiken. Zo 

ontstaat weer iets van het oude 

kleinschalige beekdallandschap. 

De inrichting is, naast een bijdrage 

van Natuurmonumenten, mogelijk 

gemaakt dankzij bijdragen van Ikea 

Breda, de gemeente Alphen-Chaam 

(stelde bomen en struiken beschik-

baar tijdens de boomfeestdag) en 

een particuliere sponsor.  

Hopelijk lukt het ooit nog eens om 

het voetpad tussen de Chaamseweg 

en de Annevillelaan open te stellen. 

Dan kan je bijvoorbeeld vanaf het 

bruggetje tijdens een regenachtige 

periode genieten van een beek die 

buiten haar oevers treedt. Een spec-

taculair gezicht, dat gelukkig zo kort 

duurt dat echte overlast wordt voor-

komen.  

 

Activiteiten 

Natuurmonumenten organiseert 

weer enkele activiteiten in het ko-

mende najaar: 

22 september: Een tovertocht naar 

de geheimzinnige heks op landgoed 

Oosterheide.  

20 oktober: 

Fotoworkshop 

Herfstfotogra-

fie op land-

goed Ooster-

heide. 

7 december: 

Verkoop 

kerstbomen op 

landgoed Hol-

landse Bossen 

(om heideper-

ceel vrij te 

stellen). Kijk 

voor meer informatie over deze ac-

tiviteiten, en om je op te geven, op 

http://www.natuurmonumen ten.nl/

activiteiten.  

 

Nieuwsbrief  

Natuurmonumenten geeft al weer 

enige tijd een gratis digitale 

nieuwsbrief uit. Op basis van je 

postcode worden interessante be-

richten, activiteiten en weetjes uit 

de directe omgeving via de mail 

verstuurd. Geef je snel op via http://

www.natuurmonumenten.nl/

nieuwsbrief/nieuwsbrief. Er is ook 

een nieuwsbrief junior: http://

www.natuurmonumenten.nl/

nieuwsbrief/nieuwsbrief-junior.  

Bijzonder leuk is de succesvolle 

actie OERRR. OERRR is lekker 

buiten spelen. Leuk, gratis en over-

al. Meld je (klein)kind nu aan voor 

OERRR en ontvang 4 x per jaar 

gratis kaarten met spannende doe- 

en ontdekopdrachten, natuurlijk 

buiten in de natuur: http://

www.natuurmo numenten.nl/

kinderen.  

 

 
Tekst en foto’s 

Frans van Zijderveld 

Vereniging Natuurmonumenten 

0165-523580 
westbrabant@natuurmonumenten.nl 

 

  

Boomplanten 

IKEA Breda doneert aan Chaamse Beek 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten
http://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten
http://www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief
http://www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief
http://www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief
http://www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-junior
http://www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-junior
http://www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-junior
http://www.natuurmonumenten.nl/kinderen
http://www.natuurmonumenten.nl/kinderen
http://www.natuurmonumenten.nl/kinderen
mailto:westbrabant@natuurmonumenten.nl




Boomkikker in Eikelenbos  

Foto: Tineke van Eeuwen 
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De spreker is een vogelkenner in 

hart en nieren, die op een bevlogen 

manier over zijn passie kan vertel-

len. Zijn voordracht wordt opge-

smukt met prachtige foto's. Spreker 

is Koen Leysen, de vogeldeskundige 

van Natuurpunt-

Educatie. 

I n elke tuin komen vogels, hoe 

klein of groot de tuin ook 

is. De natuur ontdekken begint in 

je eigen tuin!  

 

Vooral van vogels in de tuin kun-

nen we vaak genieten. Maar om 

welke soorten gaat het dan en hoe 

kunnen we die herkennen en hoe 

kunnen we ze helpen? Van winter-

voedering, over inrichten van de 

tuin tot het ophangen van nestkast-

jes, het komt allemaal aan bod.  

 

Vaak starten mensen pas met het 

voederen van tuinvogels wanneer 

het winterweer hard toeslaat. Maar 

dat is eigenlijk te laat. Vogels kie-

zen hun overwinteringplaats veel 

eerder en daarom is het raadzaam 

om reeds in november te starten 

met voeren en daar dan ook mee 

door te gaan de rest van de winter. 

Tijdens deze lezing kom je te weten 

hoe je het de vogels in je tuin meer 

naar de zin kunt maken (beplanting, 

nestkastjes, wintervoedering, etc.). 

Verder schetst de spreker nog kort 

de portretten van de meest voorko-

mende tuinvogels. 

 

 

Lezing "Vogels in je tuin" 

 

Lezing 

Vogels in je tuin 
 

door 

Koen Leysen 
 

Vrijdag  

15 november 

 

café-restaurant  

Bellevue 

Chaam 

Roodborstje                                                                             Foto: Marianne Dumont  

O p 4 oktober komt Sophie 

Brasseur uit Terschelling een 

lezing geven over zeehonden. So-

phie werkt als onderzoekster in het 

onderzoekcentrum van Alterra. Zij 

is een autoriteit op het gebied van 

zeehonden. 

Let op! 

Datum gewijzigd 
 

lezing 

zeehonden 

Sophie Brasseur 

  

4 oktober 

Bellevue 

Chaam 

Dierendag  

lezing  

zeehonden 

Gewone zeehond  

          Foto: N. Slot / www.biopix.nl 
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I n de week voorafgaande aan 

de excursie was ik al op pad 

geweest met Martijn Boot om de 

nachtzwaluwen te vinden. Ik had 

de keus uit de Strijbeekse Heide of 

de Chaamse Bossen. Aangezien de 

week daarvoor in de Chaamse 

Bossen enkele nachtzwaluwen 

gezien waren, gingen we daar 

eens rond kijken. In het begin viel 

het tegen en hoorden we alleen 

heel in de verte een bosuil, maar 

toch ook nog een nachtzwaluw. 

Een wandeling door het lange 

gras leverde uiteraard enkele te-

kenbeten op. Onderweg stopten we 

langs de Huisdreef op een semi-

open plek en hier zagen we in kor-

te tijd 3 nachtzwaluwen.  

 

In gezelschap van 8 geïnteresseer-

den vertrokken we op vrijdagavond 

21 juni  jl. per fiets op nachtzwalu-

wenexcursie naar de Chaamse Bos-

sen. In de Chaamse Bossen aange-

komen stopten we op diverse plek-

ken, waarvan ik vermoedde dat 

hier ook wel nachtzwaluwen ge-

zien konden worden.  Het was nog 

wat vroeg en in de buurt van het 

Putven zagen we nog een laat jagen-

de boomvalk. De nachtzwaluw is 

een schemer actieve vogel en je 

moet vooral goed luisteren. Op de 

plek aangekomen waar ik de vorige 

week de nachtzwaluwen gezien had, 

behoefden we niet lang te wachten 

voor we het ratelende geluid van de 

nachtzwaluw hoorden. Zijn zang is 

een bevreemdend,  mechanisch ge-

tril. Het is dermate typisch dat het 

de makkelijkste manier is om een 

nachtzwaluw te ontdekken. Even 

later zagen we enkele nachtzwalu-

wen boven ons hoofd vliegen. In de 

vlucht heeft de nachtzwaluw een 

zachte maar scherpe roep, die regel-

matig herhaald wordt om contact te 

leggen met soortgenoten en ook 

deze roep hoorden we diverse ke-

ren. Tot mijn verbazing ging een 

nachtzwaluw op de laagste tak van 

een boom zitten. Tot driemaal toe 

keerde de nachtzwaluw terug op 

dezelfde tak, een unieke gelegen-

heid om deze geheimzinnige vogel 

eens goed te kunnen bekijken in de 

verrekijker. In totaal zagen we 4 

nachtzwaluwen. 

 

De laatste jaren is de nachtzwaluw 

in de Chaamse Bossen sterk voor-

uitgegaan. Dit is vooral te danken 

aan de meer open bossen die Staats-

bosbeheer hier gecreëerd heeft. Een 

Bredase vogelaar telde onlangs niet 

minder dan 18 nachtzwaluwen tij-

dens een avondwandeling. Mijn 

persoonlijke vermoeden is dat er 

wellicht meer dan 30 koppels broe-

den in de Chaamse Bossen, omdat 

er nu vele geschikte broedlocaties 

zijn, die onmogelijk in één avond 

kunnen worden bezocht. 

De excursie was een groot succes 

en heel tevreden keerden we weer 

terug naar Chaam. Deze excursie is 

ongetwijfeld voor herhaling vat-

baar. 

 

Jan Vermeulen 

 

… behoefden we niet 

lang te wachten voor 

we het ratelende ge-

luid van de nachtzwa-

luw hoorden ... 

Terugblik op nachtzwaluwenexcursie 

 

 

… en hier zagen we 

in korte tijd 3 

nachtzwaluwen ... 

Nachtzwaluw                                             Foto: Marc Gottenbos / www.birdimage.nl 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schemeractief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelzang_(ornithologie)
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“overvloed” volgend jaar stand 

houdt. De laatste dagen van augus-

tus werden tamelijk veel ooievaars 

gezien op trek, met een grootste 

aantal van 40 exemplaren nabij 

camping de Ponderosa.  

Met de geoorde fuut gaat het nog 

steeds goed in ons werkgebied, hoe-

wel niet de aantallen van vorig jaar 

gezien zijn. Het was ook een bedui-

dend minder kwarteljaar dan vorig 

jaar. Dit jaar werden slechts 12 

waarnemingen gemeld, tegenover 

vorig jaar 54 waarnemingen. De 

grote zilverreiger is deze zomer 

naar de meer noordelijk gelegen 

broedplaatsen vertrokken, hoewel 

in juni nog 4 maal een exemplaar 

gezien werd op de Regte Heide. Op 

11 juli werd een zwarte ooievaar 

gezien op de Regte Heide en op 30 

en 31 augustus werden drie exem-

plaren gezien. Op 16 augustus werd 

een juveniele purperreiger gezien 

op de Castelreesche Heide. In juni 

is tot tweemaal toe een slechtvalk 

gezien op de Castelreesche Heide 

en vanaf 12 augustus is de slecht-

D eze zomer werd wederom een 

groot aantal e-mails naar mij 

verzonden. “Uit de mailbox” bevat 

dan ook slechts een gedeelte van 

het werkelijke aantal berichten dat 

werd verstuurd. Ook onze zuider-

buren stuurden waarnemingen op, 

waarvan een aantal buiten het 

werkgebied van onze vereniging. 

De rubriek heet “Waarnemingen 

in de streek”. Opvallende waarne-

mingen uit de Belgische Kempen 

zullen hier ook worden vermeld. 

Uit deze reeks van waarnemingen 

is een overzicht samengesteld, 

waarbij de website “waarne-

ming.nl” ook weer is geraadpleegd 

voor onze streek. 

Heb je een leuke waarneming,  

blijf hem insturen zodat ook ande-

re leden mee kunnen genieten. 

 

Het was een prachtige zomer dit 

jaar; zonnig en gemiddeld droog. In 

de drie zomermaanden juni, juli en 

augustus viel minder regen dan ge-

woonlijk en was het warmer dan 

normaal. Vooral juli was warm vol-

gens het KNMI. In deze maand was 

er tussen 21 en 27 juli een landelij-

ke hittegolf van een week. Het 

warmst werd het deze zomer op 2 

augustus in Arcen. Het weerstation 

daar noteerde die dag liefst 36,9 

graden. Het was dankzij deze 

prachtige zomer een erg goed vlin-

derjaar. Een overvloed aan waarne-

mingen werd gemeld: oranje luzer-

nevlinder, zwartsprietdikkopje, 

kleine vos, bont & oranje zandoog-

je, dagpauwoog en meer soorten 

werden in grote aantallen gezien. 

Laten we hopen dat deze 

EEN (NIET ZO WILLEEEN (NIET ZO WILLE--

KEURIGE) GREEP UIT DE KEURIGE) GREEP UIT DE   

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

valk alweer gesignaleerd op de 

Bleeke Heide. In augustus verbleef 

een aantal dagen een rode wouw op 

de Bleeke Heide.  

De ijsvogel populatie is nog steeds 

niet hersteld van de “strenge” win-

ters van een paar jaren geleden en 

er werden maar twee vogels gezien 

deze zomer, één in ’t Merkse en één 

op de Regte Heide. 

De najaarstrek van steltlopers is 

alweer voorzichtig begonnen en in 

augustus werden twee goudplevie-

ren en een kleine strandloper gezien 

op de Bleeke Heide. Op 21 augus-

tus werd hier ook een zwarte stern 

gezien.  

Wat niet meer opvalt, is dat er zeer 

weinig waarnemingen zijn van de 

zwarte roodstaart: slechts drie 

stuks, maar dat is een tendens die al 

jaren het geval is. De grauwe vlie-

genvanger werd slechts drie maal 

gezien. Alle waarnemingen kwa-

men van de Regte Heide. 

Het aantal waarnemingen van de 

koekoek is vergeleken met vorig 

jaar weer iets gestegen, maar dat 

Waarnemingen in de streekWaarnemingen in de streek  

Witoogeend                                      Foto: Hans Schick / http//:www.ornithos.de 
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het goed gaat met deze vogel, is 

zeker niet het geval. De meeste 

waarnemingen van de koekoek 

kwamen uit de Broskens, de Hal-

sche Beemden, de Strijbeekse Hei-

de, de Regte Heide, en ’t Broek. 

Met de wielewaal is het nog steeds 

dramatisch gesteld. De meeste 

waarnemingen, 25 stuks, kwamen 

van ’t Merkske. Met de zomertortel 

gaat het al jaren minder goed en 

deze duif wordt bijna alleen nog 

vanuit ’t Merkske en Wortel-

Kolonie gemeld. Het aantal veld-

leeuweriken is vergeleken met afge-

lopen jaar ongewijzigd gebleven, 

hoewel er waarnemingen kwamen 

uit nieuwe gebieden zoals Het 

Zwart Laag in Chaam en de 

Chaamse Heide. 

 

Witoogeend 

Op 26 augustus werd een wit-

oogeend gezien op de Bleeke Hei-

de, een wel heel bijzondere waarne-

ming! Het is volgens mij pas de 

tweede waarneming in onze streek. 

Lang geleden, op 2 december 1984, 

heb ik op de zandwinningsput aan 

de snelweg bij Meer ook een wit-

oogeend gezien. 

De witoogeend is een kleine eend 

met een warme, roodbruine kleur. 

De vogel dankt de naam aan de wit-

te iris van het mannetje. Het vrouw-

tje heeft een bruine iris en heeft 

bovendien een valer verenkleed. De 

onderstaart van zowel het mannetje 

als het vrouwtje is duidelijk wit van 

kleur. In de vlucht is er een brede, 

witte vleugelstreep zichtbaar, die 

doorloopt tot in de punt. Op veel 

plaatsen in Europa is de witoogeend 

tegenwoordig verdwenen. Broeden 

doet de vogel in Zuidoost-Europa 

op kleine meertjes met voldoende 

vegetatie. In Nederland is de wit-

oogeend een dwaalgast, die zich 

voornamelijk in de winter solitair of 

soms in kleine groepjes laat zien. 

 

Lepelaar 

Deze zomermaanden werden opval-

lend veel lepelaars gezien in onze 

streek. Vrijwel de gehele zomer 

werden op de Castelreesche Heide 

lepelaars gezien. Op 20 juli zelfs 

tien stuks. Ook op andere plaatsen 

werd de lepelaar regelmatig gezien. 

Vooral deze eeuw, en vooral de 

laatste jaren, wordt de lepelaar vaak 

gezien. De lepelaar is onmiddellijk 

herkenbaar aan de spatelvormige 

snavel. 

Nederland was tot voor tien jaar het 

noordelijkste land in Europa waar 

lepelaars tot broeden kwamen, 

vooral in moerassen, rietkragen en 

andere slecht bereikbare plaatsen. 

Inmiddels broedt de soort ook suc-

cesvol in Groot-Brittannië, Duits-

land en Denemarken. Na een poos 

bijna uit Nederland verdwenen te 

zijn neemt hun aantal door bescher-

mingsmaatregelen nu weer wat toe. 

Er zijn de laatste jaren ongeveer 

duizend broedparen per seizoen. 

Het gaat gelukkig de laatste jaren 

erg goed met deze soort in West-

Europa. Het dieet van de lepelaar 

BIJZONDEREBIJZONDERE  

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

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

Kleine weerschijnvlinder                                                              Foto: Heiko Blaeser 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras
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bestaat uit kleine visjes. Ze over-

winteren normaal gesproken in 

Afrika. De lepelaar is overigens de 

nationale vogel van Nederland. 

 

Kleine Parelmoervlinder 

Erik Rijnen zag op 15 augustus een 

kleine parelmoervlinder in zijn tuin. 

In onze streek wordt de kleine pa-

relmoervlinder slechts zelden ge-

zien. Het is een schaarse standvlin-

der die voorkomt in de hele kust-

streek. De kleine parelmoervlinder 

heeft een voorkeur voor droge, 

bloemrijke graslanden maar wil ook 

wel zwerven. Vooral in de zomer-

maanden kan de kleine parelmoer-

vlinder over grote afstanden zwer-

ven; vandaar dat hij ook af en toe 

op verschillende plaatsen in het bin-

nenland wordt gezien. 

De kleine parelmoervlinder is een 

opvallende vlinder door de grote 

parelmoeren spiegels op de onder-

kant van zijn vleugels. De boven-

kant van de vleugels toont een stip-

penpatroon. In Nederland staat hij 

als kwetsbaar op de rode lijst. 

 

Grote Weerschijnvlinder 

Op 16 juli werd op de parkeerplaats 

van de Strijbeekse Heide een grote 

weerschijnvlinder gezien. De waar-

neming werd niet met zekerheid 

vastgesteld. Hoewel het waarschijn-

lijker is dat het een kleine weer-

schijnvlinder (waar-nemingen uit 

het verleden) was, is hier wat infor-

matie over de grote weerschijnvlin-

der. De grote weerschijnvlinder 

(Apatura iris) is een dagvlinder uit 

de familie Nymphalidae, de vossen, 

parelmoervlinders en weerschijn-

vlinders (foto kleine weerschijnvlin-

der zie pag. 21). De grote weer-

schijnvlinder is een relatief grote 

vlinder met een vleugellengte van 

31 tot 40 mm. De vlinder heeft een 

voorkeur voor vochtige loofbossen 

en komt voor in Centraal- en Zuid-

oost-Europa. Deze in Nederland 

zeldzame vlinder heeft in 2007 zijn 

areaal richting Flevoland uitge-

breid. De vliegtijd is van juni tot en 

met augustus. 

Boswitje 

Op 3 augustus werd een boswitje 

gefotografeerd in bosreservaat Se-

vendonk in Kasterlee. 

Het boswitje (Leptidea sinapis) is 

een kleine tere dagvlinder met een 

zeer dun lijfje, uit de familie Pieri-

dae, de witjes. Het boswitje komt 

in grote delen van Europa voor, 

waaronder Nederland en België. In 

Nederland heeft het boswitje sinds 

1993 een populatie in Zuid-

Limburg. In België komt de soort 

vooral voor in het zuiden. De vlin-

der geeft de voorkeur aan vochtige, 

warme graslanden bij bossen als 

leefgebied. De waardplant van de 

rupsen is vooral gewone rolklaver, 

met veldlathyrus en andere vlinder-

bloemigen als alternatieven. De 

vliegtijd is van maart tot en met 

september. Ze komen in twee ge-

neraties voor. De soort overwintert 

als pop. 

 

Boswitje Zuid-Limburg                           Foto: Paul Cools / www.nature-image.nl/ 

Kleine parelmoervlinder                                                                    Foto: Erik Rijnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_lijst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagvlinder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nymphalidae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(continent)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustus_(maand)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagvlinder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieridae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieridae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(continent)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1993
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waardplant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rups
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_rolklaver
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldlathyrus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinderbloemigen
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Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   2323    

 Sandra Reijnders op 7 juni: 

Ik hoorde gisteravond ten westen 

van Galder een koekoek. 

 

Will Woestenberg op 7 juni: 

Gisterenavond na de wekelijkse 

borrel even doorgereden naar ‘t 

Broek om naar de boomkikkers te 

luisteren. Het was ruim na tien uur 

voordat ik de eerste boomkikker 

hoorde, tevens de eerste die ik ooit 

heb gehoord. Tegen half elf waren 

er enkele mannetjes meer aan het 

roepen. De groene kikkers hadden 

echter nog ruim de overhand. Er 

stond vrij veel wind en dat belem-

merde een mooi concert. Voor het 

helemaal donker werd ben ik door-

gereden naar de nachtzwaluwen. 

De route ging over het fietspad 

dwars door de staatsbossen. Tussen 

de Gilzeweg en de Fransebaan ze-

ker zes nachtzwaluwen gehoord. 

Twee daarvan ook goed gezien 

toen ze al vliegend een kijkje kwa-

men nemen. Tussen de Fransebaan 

en de Zandstraat in Alphen ook 

nog één nachtzwaluw op het open 

stuk dat enkele jaren geleden is af-

gebrand. Geen slechte score dus 

voor een halfuurtje rustig fietsen. 

 

Erik Rijnen op 16 juni: 

Vanochtend op Castelreesche Hei 

lepelaar en kleine zilverreiger broe-

derlijk (of zusterlijk) bijeen op het 

Middenven. Daar ook vijf kleine 

plevieren druk bijeen, maar geen 

juveniele ex. 

 

Henk Laarhoven op 17 juni: 

Vandaag vlogen er twee zwartkop-

meeuwen over onze tuin. Op een 

paal in onze tuin ging een wespen-

dief zitten! Dezelfde vogel als drie 

dagen geleden? 

 

Will Woestenberg op 27 juni: 

Afgelopen zondag spraken we nog 

over de enorme teruggang van vele 

marterachtigen, zoals wezel, herme-

lijn en bunzing. Afgelopen dinsdag 

trof ik tussen het zwembad en het 

verderop gelegen weilandje langs de 

weg van Alphen naar Chaam een 

doodgereden bunzing aan. Weer één 

minder dus, maar kennelijk zijn ze 

er nog wel. 

 

 

Frank Degenaar op 29 juni: 

Zojuist een rondje Staatsbossen 

gedaan. Qua vogels niets bijzonders 

behalve een zwarte specht en een 

boomvalk. Wel een wilde eend en 

een kuifeend, ieder met pas uitge-

komen jonkies in het vennetje aan 

de Huisdreef. Voor een kuifeend is 

dit een normaal tijdstip maar de 

wilde eend is een latertje! 

Qua paddenstoelen is te merken dat 

het aardig herfstachtig is geweest: 

de soorten die ik op naam kon bren-

gen zijn: heksenboleet, anijscham-

pignon, hanenkam, roodbruine slan-

ke amaniet, fijnplaatrussula en 

stinkzwam. 

 

Will Woestenberg op 30 juni: 

De kuifeend op het ven in de Huis-

dreef heeft vier jongen. Ik heb ze 

meerdere malen samen gezien. Bo-

ven het weilandje tegenover de poel 

zag ik een jagende boomvalk en op 

de hoek Huisdreef Franse baan een 

gekraagde roodstaart met voedsel in 

zijn bek. 

 

Ad Jansen op 30 juni: 

Gisterenmorgen keek ik vanuit ob-

servatiehut 1 (lees huiskamer) naar 

de velden tegenover het huis en zag 

een jagende slechtvalk! Speels en 

onhandig trachtte hij/zij te stoten op 

de rondvliegende duiven. Even 

daarna zette de vogel koers richting 

Maaykant. Daarna werd mijn aan-

dacht getrokken door het voortdu-

rende alarmeren van een mannetjes-

merel. De verrekijker ter hand ge-

nomen en aandachtig de conifeer 

UIT DE MAILBOX 

Nachtzwaluw                                             Foto: Marc Gottenbos / www.birdimage.nl 

Kleine zilverreiger    Foto: Erik Rijnen 
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naast het huis geïnspecteerd en ja-

wel hoor: een ransuil, zoals deze 

winter in dezelfde boom. Een 

broedgeval? Het hoge piepen van 

eventuele jongen heb ik nog niet 

gehoord. Dat daarna een ree juist 

met zijn koppie boven het graan-

veld deze akker overstak comple-

teerde het geheel. 

 

Harry van Vugt op 30 juni: 

Na op 18 en 25 mei een man grau-

we klauwier gezien te hebben in 

een houtwal op de Retten ben ik 

daar nog gaan kijken op 31 mei en 

11 en 18 juni, maar ik kon hem niet 

meer vinden. Ook meldingen van 

een grauwe klauwier langs het 

zandpad naar Ginhoven en een tus-

sen Vorster Schoor en Baarle Brug 

kon ik ondanks drie maal zoeken 

niet vinden. 

 

Frank Degenaar op 4 juli: 

Afgelopen dinsdag zweefden er 

twee ooievaars boven de wijngaard 

van onze voorzitter. 

 

Erik Rijnen op 20 juli: 

Vanochtend al tien lepelaars op 

Maartenven. Mooie slikrandjes nu 

met het zakkend water. Er zaten 

minstens vijf witgatjes. Eerder deze 

week ook al een kemphaanman, 

nog goeddeels in zomerkleed. Bij 

Halsche Beemden en Baarlebrug 

nog zingende wielewalen.  

 

Huub Don op 21 juli: 

Vanavond nog een gekleurringde 

grutto en wulp aan de Bleeke Hei. 

Telde totaal minimaal zeven grut-

to's, ca. 250 wulpen en hiertussen 

kon ik nog zeven regenwulpen ont-

dekken. Ook vrouwtje kuifeend met 

4 jongen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 29 juli: 

Gisteren met de Chaamgroep vlin-

derende wespendief boven de Strij-

beekse heide. Zijn maatje ging niet 

ver voor ons in een boom zitten. 

Niet lang daarna vlogen beide vo-

gels richting landgoederen. We zien 

dit jaar weinig wespendieven en 

boomvalken in het Chaamse. 

 

Henk Laarhoven op 29 juli: 

We waren bang dat dit het eerste 

jaar zou zijn zonder zomertortel in 

onze tuin, maar sinds een half uur 

zit er toch een mannetje aan een 

stuk door te roepen. Mijn dag is 

weer goed! 

 

x Foto: x 

Niet in de streek, wel bijzonder: 

De oehoe die bij Lauwersoog een paar mensen heeft aangevallen. De oehoe is 

hoogstwaarschijnlijk door iemand uitgezet. Er is verder niet bekend door wie of 

waarom. Het betreft de uil die ook op waarneming.nl staat (omgeving Vierhuizen). 

Foto: Jans Weijer, Groningen 

Lepelaar                                                                                            Foto: Erik Rijnen  
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nog minimaal 15 oranje luzernevlin-

ders en 120+ kool/kleine geaderd 

witjes. Afgelopen vrijdag (tegen 

twaalven 's middags) zat aan het ven 

bij de Parkeerplek van de Castel-

reesche Hei kortstondig een juvenie-

le purperreiger; deze vloog 't Merks-

ke in. 

 

Ad Jansen op 21 augustus: 

Deze ochtend heeft een 20-tal ooie-

vaars een tussenstop gemaakt op de 

weilanden nabij Hazenberg/

Chaamseweg. Ook vorige woensdag 

zweefden acht ooievaars in een ther-

miekbel boven mijn woonplaats.  

 

Huub Don op 25 augustus: 

Gisteravond nog twee eclips zomer-

talingen en minimaal 250 boeren-

zwaluwen boven pas geïnjecteerde 

weilanden op de Bleeke Heide. 

 

Will Woestenberg op 26 augustus: 

Aan het begin van de avond vlogen 

er erg veel huiszwaluwen boven de 

kom van Alphen. Gedurende een 

kleine halve minuut vloog daar ook 

één gierzwaluw tussen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 26 au-

gustus: 

Om 11.00 uur hield iemand mij aan 

die langs de Oude Baan ter hoogte 

van de Ponderosa zo’n 40 ooievaars 

zag opstijgen.  Zojuist op 3 plaatsen 

herfstpaapjes op 2 plaatsen samen 

met tapuiten.  

 

Karin Mulders op 31 augustus: 

Op een bankje in de zon aan de 

Huisdreef zaten op 15 augustus twee 

jonge zwarte hagedisjes te zonnen. 

De dag erop een volwassen exem-

plaar op de weg van de Huisdreef 

die rustig bleef liggen, zodat ik een 

foto kon maken. Even later begreep 

ik waarom. zijn staart was doormid-

den en bij zijn kopje lag bloed. 

Waarschijnlijk aangereden door een 

fietser. Zo zie je maar dat zelfs de 

fiets niet geheel veilig is voor alles 

wat kruipt. 

 

Jan Vermeulen 

Jan Vermeulen op 5 augustus: 

Voor de meeste mensen niets bij-

zonders, maar gisteren voor het 

eerst twee boomklevers in mijn 

tuin. 

 

Frans Vermeer op 9 augustus: 

Hé vlinderzoekers, deze waarne-

ming van een boswitje in bosreser-

vaat Sevendonk in Kasterlee 

wil ik jullie toch ook niet onthou-

den. Nieuwe soort voor de streek, 

en is aan het uitbreiden dus kan 

ook elders opduiken!  

 

Johan Schaerlaeckens op 16 au-

gustus: 

Zojuist nog een rode wouw boven 

de Bleeke Heide. Slechtvalk en 

bruine kiek nog altijd aanwezig.  

 

Johan Schaerlaeckens op 16 au-

gustus: 

Vanochtend Bleeke Heide: juve-

niele slechtvalk, wijfje havik, brui-

ne kiek, vier grutto's, uitgevlogen 

nest gele kwikken. Kleine strand-

lopers niet terug kunnen vin-

den.  Thuis een nieuwe verrassing. 

Loes en ik telden 42 kleine vossen 

op de 2 vlinderstruiken! Wie had 

dat een paar jaar geleden kunnen 

denken. Ook distelvlinders, ci-

troentjes, atalanta's, dagpauwogen, 

witjes en veel gamma-uiltjes. Een 

geweldige vlinderzomer.  

 

Erik Rijnen op 16 augustus: 

Ook bij mij in de tuin opvallend 

veel kleine vossen. Die 42 haal ik 

niet, maar 27 telde ik al wel op een 

buddleja. Gisteren ook een kleine 

parelmoervlinder tussen al dat vos-

sengeweld. Na koninginnenpage en 

oranje luzernevlinder de derde top-

per in een week. 

 

Huub Don op 19 augustus: 

Vanavond aan de Bleeke Hei o.a. 

een groep van 29 watersnippen, 3 

eclips zomertalingen, 4 oeverlo-

pers, 2 kleine plevieren, 3 regen-

wulpen en ca. 120 wulpen. Giste-

ren telde ik op een stukje weiland 

tegen het zuidelijke zandpad aan 

 

Jan Vermeulen 

Bredaseweg 14  

4861 AH Chaam  

In deze rubriek zijn de waar-

nemingen tot en met 31 augus-

tus 2013 verwerkt. 

 

Met dank aan allen die de 

moeite namen hun waarne-

mingen door te geven. 

Iedereen kan zijn waarnemin-

gen liefst via e-mail, doorge-

ven aan: 

 

 
 

 

 
 

  

E-mail: jemvermeulen@ziggo.nl 
                                                                                                                         

 
                                                  

 
 

 

 
                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

              Tel.: 0161 491327    
                    SMS: 06 5160 4190 

 

 

Hagedis  Foto: Karin Mulders 
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2 013 gaat de boeken in als een dramatisch slecht kerkuilenjaar. Door 

het koude voorjaar en de lage muizenstand begonnen de meeste kerkui-

lenpaartjes of niet of pas heel laat met de leg. Van de paartjes die wel be-

gonnen (meestal oudere, ervaren vogels) lagen er minder eieren in de nest-

kast.  

Belangrijkste oorzaken van het lage broedsucces zijn het koude voorjaar en 

de uitzonderlijk lage muizenstand. Bosmuizen hadden het moeilijk doordat 

er afgelopen winter nauwelijks noten waren. Veldmuizen hadden veel last 

van het winterweer. Vooral de afwisseling vriezen-dooien-vriezen speelde 

hen parten. Muizengaatjes liepen vol met water dat daarna bevroor. In som-

mige gebieden in Nederland schakelden de kerkuilen (noodgedwongen) over 

op zangvogels waarbij zelfs kauwtjes het moesten ontgelden. Uit Zeeland 

kwam een voorbeeld van een kerkuil met 2 jongen en 2 eieren. De moeder 

liet de 2 jongen bijna 24 uur alleen, kwam tenslotte terug, at de 2 jongen op 

en ging verder met broeden op de overgebleven eieren, waarvan er tenslotte 

maar een jong uitkwam.  

In onze streek was het niet anders. Volgens Wim en Frank Cornelissen kwa-

men de kerkuilen in hun gebied aanvankelijk helemaal niet tot broeden. Pas 

in begin augustus konden ze, tijdens hun inventarisatieronde, 2 broedende 

kerkuilen en 4 broedende steenuilen vaststellen. Van de twee broedende 

kerkuilen, een in Ulicoten en een in Chaam, had een kerkuilenpaar 3 jongen 

van 3 weken oud. Het andere paartje was nog maar net begonnen met broe-

den en zat op 5 eieren. Ter vergelijking; in 2012 hadden Wim en Frank 12 

broedende kerkuilenpaartjes waarvan twee met een tweede legsel. In totaal 

vlogen er toen 40 jongen uit. De steenuiltjes hebben het dit jaar wat beter 

gedaan. In de kasten die Wim en Frank in controle hebben, broedden dit jaar 

4 paartjes steenuilen die bij elkaar 14 eieren hebben gelegd. Hiervan zijn 10 

jonge steenuiltjes uitgevlogen. De 4 overgebleven eieren waren onbevrucht. 

Ter vergelijking; in 2012 hadden we 2 broedende steenuiltjes waarvan er uit-

eindelijk maar 1 jong is uitgevlogen. 

Johan Schaerlaeckens  

met behulp van info van 

Wim Cornelissen en  

ir. Jochem Sloothaak 

(coördinator Soortenbescherming) 

Z in in een leuke zondagmid-

dag buiten? 

  

Voor de tweede keer op rij organi-

seert Staatsbosbeheer West-

Brabant op de laatste zondag van 

september een “Naar Buiten Fair”. 

Door de samenwerking met de ho-

recaondernemers rondom het Mast-

bos is deze fair niet alleen leuk en 

leerzaam maar ook gezellig. Tus-

sen elf en vier uur geniet u van 

heerlijke hapjes en drankjes uit de 

streek en van daarbuiten, leeft jong 

en oud zich uit tijdens creatieve en 

sportieve activiteiten, raakt ieder-

een onder de indruk van de machti-

ge machines die nodig zijn bij het 

beheren van bossen en weides, 

worden schaapjes geteld en geven 

boswachters uitleg over hun werk-

zaamheden. U vindt de feestelijk-

heden rond de Grote Hoeve van 

Bouvigne in het Markdal, Bouvig-

nelaan 35 te Breda. De toegang tot 

deze leuke zondagmiddag buiten is 

gratis. Parkeren van uw auto kost 

2,50 maar uw fiets mag u gratis 

stallen. 

 

Anneke Oomes 

Staatsbosbeheer 

2013: slecht kerkuilenjaar Naar buiten 

fair 

Kerkuil                    Foto: Paul Cools /  

                          www.nature-image.nl/ 
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Met succes 
De kleuterschool in Aljamdu heeft nu goed meubilair 

en lesmateriaal, het salaris van de leerkrachten wordt 

betaald, de kinderen hebben een schooluniform en krij-

gen iedere dag een warme maaltijd. Er is een toiletge-

bouw geplaatst. De lokalen van de basisschool in Sit-

tanunku zijn opgeknapt en er staan nieuwe meubels. De 

polikliniek in Nemakunku is heropend. Er zijn nieuwe 

ziekenhuisbedden en er rijdt een ambulance rond. In 

Aljamdu is een ‘vrouwentuin’ opgezet. Op een stuk 

grond in het dorp verbouwen de vrouwen, die verenigd 

zijn in een coöperatie, samen groenten. Dit bevordert de 

gemeenschapszin en de gezondheid en leidt tot extra 

inkomsten.  

 

Pomp 

Zoals u ziet hebben we al veel bereikt. We zijn daar 

trots op, maar er is nog veel te doen. De vrouwentuin 

kan pas echt goed functioneren, als er een pomp wordt 

geplaatst. De kosten daarvan bedragen € 20.000,-. Er 

moet ook een omheining worden aangebracht om te 

voorkomen dat geiten de planten opeten. Daarnaast 

hebben we constant uitgaven voor lopende zaken, zoals 

het salaris van de leerkrachten op de kleuterschool en 

de dagelijkse warme maaltijd voor de kleuters. Daarom 

zouden we het erg fijn vinden als u ons wilt steunen. 

Met uw giften kunnen we de mensen in Aljamdu en 

omgeving een beter leven bieden. 

 

 

 

 
Tekst: 

Ger van het Hart 
Foto’s:  

Elly Cornelissen 

S tichting Aljamdu zet zich in voor de mensen in en 

rond Aljamdu, een klein dorpje in Gambia, het 

kleinste land van Afrika. Gambia ligt in West-Afrika, 

aan twee kanten van een grote rivier die in zee uit-

mondt.  

 

 

Gambia ligt in de tropen. Het is er altijd warm. Er is een 

droge periode en een natte periode waarin zware regen-

buien de wegen praktisch onbegaanbaar maken. De be-

volking van Gambia is arm. Er is geen industrie, er is 

geen export. Er is wat landbouw voor eigen gebruik en 

er wordt gevist. Er komen in de droge periode veel toe-

risten naar Gambia, omdat er mooie zandstranden zijn. 

Aljamdu profiteert daar niet van. Het ligt ver van de 

zandstranden. De mensen leven van de opbrengst van 

hun eigen akkertjes.  

 

Onderwijs, gezondheidszorg 

Zeven jaar geleden kwam de oprichter van de stichting 

bij toeval in Aljamdu. Hij werd getroffen door de slech-

te leefomstandigheden van de mensen daar. Er stond 

een kleuterschooltje, bestaande uit twee lokalen zonder 

meubilair, zonder leermiddelen of andere voorzienin-

gen. De twee leerkrachten die er werkten, kregen geen 

geld. Op de basisschool in het nabije Sittanunku was de 

situatie al even troosteloos. Ook met de gezondheid van 

de mensen was het slecht gesteld. Er was op grote 

schaal sprake van chronische ondervoeding. De polikli-

niek in het naburige Nemankuku dreigde te gaan slui-

ten, omdat de enige verpleegkundige die er werkte van-

wege haar leeftijd moest stoppen en er geen opvolger 

was. Om daar verandering in te brengen werd in 2007 

de Stichting Aljamdu opgericht. Samen met de lokale 

bevolking werkt onze stichting stap voor stap aan ver-

betering van onderwijs, voeding en gezondheidszorg. 

 

Help Aljamdu aan een pomp 

x 
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Z et je mooiste natuurfoto’s op 

een USB-stick en kom in de-

cember naar de avond 

‘ledenfotografie’. Samen met een 

foto-expositie maken we er een 

prachtige kerst van. 

 

In december exposeert de fotowerk-

groep van Mark en Leij in Belle-

vue, in samenwerking met de kerst-

activiteiten van de K.V.O. Ook wij-

den we een avond aan ledenfoto-

grafie. We nodigen jou als lid van 

Mark en Leij uit om je mooiste na-

tuurfoto's te verzamelen en die op 

een USB-stick te zetten. Per per-

soon is circa tien minuten tijd be-

schikbaar. We zijn ervan overtuigd 

dat jij in je archief prachtige opna-

men hebt en we vinden het top als 

je deze met anderen wilt komen 

delen. Houd de aankondigingen in 

de krant, ‘ons weekblad’, in de mail 

en op onze site in de gaten. 

 

 

Marth Wildhagen 

Sandra Reijnders 

Leden-

fotografie  

rond de  

kerstboom 

Kijk ook op http://www.stadsplantenbreda.nl/ 

N atuur en Milieu Vereniging Markkant heeft namens de locale na-

tuurverenigingen beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het 

bestemmingsplan De Klokkenberg van de Bredase gemeenteraad.  

 

Het is een beperkt bezwaar en alleen gericht tegen het bebouwen van de 

Boskamers. De natuurverenigingen hebben al vanaf 2007 gesteld dat, als 

onderdeel van de compensatie, de boskamers weer in oude luister hersteld 

moeten worden: beschutte omhaagde boskamers als ecologische en land-

schappelijke overgang van het Mastbos op de hoge zandrug naar de lage 

weilanden op de oevers van de Mark. 

Nu de gemeente weigert om de boskamers te herstellen of aan te tonen dat er 

voldoende gecompenseerd wordt, vragen de natuurverenigingen de Raad 

van State om een onafhankelijk oordeel. De natuurverenigingen vinden dat 

het deel met “bebouwing in de Boskamers” van het bestemmingsplan ver-

nietigd moet worden en de Boskamers in oude luister hersteld moeten wor-

den.  

Woordvoerder lokale natuurverenigingen:  

Wim van Dongen, tel: 076-5873557 

Bezwaar bebouwen Boska-

mers bij Klokkenberg 

Foto Ria Janssen  



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   2929    

D e Big Jump met als thema 

“te water voor proper water” 

krijgt steeds meer aandacht. Met 

tussen de oevers van Mark echo-

ënd handgeklap werden de secon-

den afgeteld voor de Big Jump. 

Die was scherp om 15u. In heel 

Europa gaan dan “jumpers” te 

water om aandacht te vragen voor 

schoon water in de Europese ri-

vieren.  
 

Voor de vierde keer organiseerde 

Vlaams Natuurpunt Markvallei (nu 

samen met Mark en Leij en IVN 

Mark & Donge) de Big Jump op de 

grens door de Mark in Meersel-

Dreef-Galder-Strijbeek. Er gingen 

67 “jumpers” het verkoelende 

Markwater in. Gesteund door 250 

supporters op de oevers. En met 

bestuurlijke steun van de Schepe-

nen van Hoogstraten en Rijckevor-

sel en wethouder Ton Braspenning 

van Alphen-Chaam. Schepen Joyce 

de Sager van Hoogstraten was een 

van de sportieve “jumpers” die met 

een flinke plons haar woorden 

kracht bij zette.  

De IVN jeugdgroep de “Toren-

valken” was langs het Markdal uit 

Breda aan komen wandelen om 

met gespetter het belang van pro-

per water meer gewicht te geven. 

Want de jeugd heeft de toekomst 

zoals de voorzitter Jettie Rattink van 

Markdal Duurzaam en Vitaal zei. Ze 

zette Ria Voermans in het zonnetje 

omdat ze 12 jaar lang die jeugd-

groep Torenvalken begeleidde. En 

nu een opvolger/ster zoekt. Ze kreeg 

voor die jarenlange inzet een splin-

ternieuw T-shirt van de vereniging 

Markdal. Daarmee kregen de Mark-

dal T-shirts ook hun “vuur”doop. 

Jettie Rattink roemde de goede sa-

menwerking tussen de Vlaamse en 

  

Kopijdata en NieuwsbrievenKopijdata en Nieuwsbrieven  

  

Nieuwsbrief voorjaar 

Inleveren kopij tot laatste vrijdag van februari 

Verschijnt omstreeks 21 maart  

Nieuwsbrief zomer 

Inleveren kopij tot laatste vrijdag van mei 

Verschijnt omstreeks 21 juni  

Nieuwsbrief najaar 

Inleveren kopij tot laatste vrijdag van augustus 

Verschijnt omstreeks 21 september 

Nieuwsbrief winter 

Inleveren kopij tot voorlaatste vrijdag van november 

Verschijnt omstreeks 14 december 

 
Brabantse organisaties om natuur 

en landschap van het Markdal te 

herstellen. De provincie Noord Bra-

bant wil daarvoor een overeen-

komst sluiten.  

De wandelaars die langs de Mark 

teruggingen, stopten nog even bij 

de jarige mevr. Evers-Brouwers  die 

in Notsel aan de Mark woont. Als 

voorloper van de Big Jump heeft zij 

al tientallen jaren al haar kinderen 

en kleinkinderen in de Mark leren 

zwemmen. Met bandjes om en aan 

een lang touw. Het T-shirt als ver-

jaardagscadeau zal ze dan ook met 

ere dragen. Het doel is om weer van 

water te genieten, door te zwem-

men, pootje te baden en te badde-

ren. 

Tekst: Joop van Riet 

Foto’s: Marth Wildhagen 

Steeds drukkere Big Jump op de grens 

Joop sprong zelf ook mee 
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Duizenden vlinders tijdens tuin-

vlindertelling 2013 

De tuinvlindertelling 2013 was een 

enorm succes. Er deden meer dan 

6000 tuinen mee en daarin werden 

ruim 160.000 vlinders geteld. Dui-

delijke winnaar was de dagpauw-

oog, die in vrijwel alle tuinen werd 

gezien. Zilver was voor de gamma-

uil, een dagactieve nachtvlinder die 

dit jaar bijzonder talrijk is in ons 

land. Op de derde plaats kwam het 

klein koolwitje. 

Vooral in de drie noordelijke pro-

vincies en in Zeeland werden veel 

vlinders gezien (gemiddeld meer 

dan 35 per tuin). De minste vlinders 

zijn gemeld uit Noord- en Zuid-

Holland en Utrecht, maar dat komt 

ten dele omdat juist daar de gamma 

uil wat minder talrijk was. 

Het was mooi weer, en dat zorgde 

voor veel vlinders. En hoe groter de 

tuin, hoe meer vlinders er geteld 

werden. Op het platteland komen 

meer vlinders in de tuin voor dan in 

het stadcentrum, bleek uit de tel-

ling. Dat was geen verrassing. Toch 

werden in een heel klein stadstuin-

tje gemiddeld nog 16 vlinders ge-

teld van vijf soorten, zeker als er 

een buddleia (vlinderstruik) stond. 

Tussen alle vlinders zaten ook een 

paar spectaculaire waarnemingen. 

Zo werden er 22 keizersmantels 

gezien, een soort die jarenlang was 

uitgestorven in Nederland en lang-

zaam probeert om terug te komen. 

Ook de meer dan 800 koninginnep-

ages hebben veel mensen blij ge-

maakt. Volgens velen onze mooiste 

vlinders. Ook werden overal in het 

land heivlinders gemeld. Normaal 

gesproken geen soort die je in de 

tuin ziet, maar door de aanhouden-

de droogte vinden heivlinders on-

voldoende voedsel op de heide. Ze 

gaan dan zwerven en komen dan 

ook in tuinen terecht.  

In Overijssel werd een zilveren 

maan gemeld, een zeldzame vlin-

der. Gaat het nu goed met de vlin-

ders? In 2013 viel alles op zijn plek: 

een koel voorjaar zorgde voor vol-

doende eten voor de rupsen, en toen 

de vlinders wilden gaan vliegen 

werd het zomers en warm. Genieten 

voor iedereen die van vlinders 

houdt.  

Het Landelijk Meetnet Vlinders laat 

ook zien dat dit een van de beste 

vlinderzomers is van deze eeuw. 

Maar twintig jaar geleden zou dit 

een heel gewone vlinderzomer ge-

weest zijn: in de jaren negentig wa-

ren er al zes zomers met meer vlin-

ders. De vlinderstand gaat dus ach-

teruit en we zien steeds minder vlin-

ders. Het goede nieuws is dat we 

deze zomer even terugveren naar 

wat we vroeger 'normale waarden' 

genoemd zouden hebben.  

Bron: De Vlinderstichting 

 

Ook 's nachts een vlindertuin 

Overdag genieten we van dagpauw-

oog, atalanta en kleine vos op onze 

vlinderstruiken, maar ook als het 

donker wordt zijn er vlinders op de 

bloemen te zien.  De huismoeder is 

's nachts bijvoorbeeld een vaste gast 

op de vlinderstruik. 

Ga maar eens op een lekkere warme 

avond om een uur of elf ’s avonds 

de tuin in en schijn voorzichtig met 

een zaklamp op bloeiende planten. 

Je zult verbaasd staan over de hoe-

veelheid vlinders die je er kunt aan-

treffen. Uiteraard is het, net als 

overdag trouwens, niet altijd raak, 

maar als u regelmatig gaat kijken 

zult u vast een keer een topavond 

krijgen. 

De nectar uit bloeiende planten is 

het voedsel van vlinders. Ze heb-

ben het nodig om actief te kunnen 

zijn, want het is de brandstof waar-

op ze leven. Zonder nectar kunnen 

ze veel minder actief zijn, veel 

minder vliegen en zich dus minder 

voortplanten. Zonder bloeiende 

planten zijn er dus minder vlin-

ders. Dat geldt voor dagvlinders, 

maar evengoed voor nachtvlinders. 

Een aantal planten is zelfs op 

nachtvlinders gespecialiseerd. 

Kamperfoelie bijvoorbeeld, begint 

pas ’s avonds te geuren en dat is 

om nachtvlinders te lokken. De 

bloemen van teunisbloem gaan pas 

’s avonds open met hetzelfde doel. 

Bron: De vlinderstichting 

 

Het nut van vlindervriendelijke 

tuinen 

De natuur in Nederland staat onder 

druk. De leefgebieden van vlinders 

en veel andere dieren worden 

steeds kleiner en komen steeds ver-

der uit elkaar te liggen. Niet alle 

soorten vlinders zijn goede vliegers 

die zomaar over akkers of indu-

strieterreinen kunnen vliegen. Zij 

hebben bloemrijke bermen, hout-

wallen en natuurvriendelijk open-

baar groen nodig om van het ene 

gebied naar het andere te vliegen. 

Tuinen kunnen een schakel vormen 

tussen leefgebieden: een plek waar 

ze kunnen uitrusten en aansterken. 

Maar een tuin kan ook zo worden 

ingericht, dat deze een woonplaats 

voor vlinders vormt. Met een vlin-

dervriendelijke tuin helpt u niet 

alleen de vlinders, ook veel andere 

insecten vinden er een plek om te 

leven.  

En daarmee doet u ook uzelf een 

plezier, want met al deze dieren zal 

er veel te beleven zijn in uw tuin. 

Overigens is het niet zo dat een 

Vlinder items uitgelicht 

Gamma uil  

Foto: Marianne Dumont 

http://www.vlinderstichting.nl/
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vlindervriendelijke tuin per defini-

tie een rommelige tuin is. Zowel 

een traditioneel ingerichte tuin als 

een wilde plantentuin kan een 

functie hebben voor vlinders. Start 

met een vlinderstruik, dat helpt al 

een beetje. Meer doen kan natuur-

lijk ook. In het boekje “Vlinders in 

de tuin” en op “www.vlinderstich-

ting.nl” vindt u meer informatie. 

Bron: de vlinderstichting 

 

2013: recordjaar oranje luzerne-

vlinder 

De eerste helft van augustus waren 

er veel trekvlinders te zien, waar-

onder opvallend veel oranje luzer-

nevlinders. Tijdens een fietstochtje 

door de Bleeke Heide telde de 

Chaamgroep meer dan 40 exempla-

ren. Vooral in de zuidelijke helft 

van ons land werd deze fraaie fel 

oranjegeel gekleurde vlinder veel 

gezien. In de drie noordelijke pro-

vincies zijn ze ook wel te zien, 

maar in beduidend lagere aantallen. 

De oranje luzernevlinder is een 

trekvlinder die ieder voorjaar van-

uit Zuid-Europa en Noord-Afrika 

naar het noorden vliegt. De eerste 

vlinders arriveren in mei en juni in 

ons land. De volgende generaties 

vliegen van begin augustus tot eind 

oktober, aangevuld met nieuwe 

immigranten. Luzernevlinders zie 

je eigenlijk alleen van de onderzij-

de, want ze zitten altijd met de 

vleugels gesloten. Ook zonnen, wat 

veel andere vlinders met openge-

slagen vleugels doen, doen luzer-

nevlinders met dichte vleugels. Wil 

je de bovenkant zien, dan zul je 

moeten wachten tot ze vliegen en 

dan is het natuurlijk nog steeds 

moeilijk om ze te bekijken.  

Een andere trekvlinder die afgelo-

pen zomer veel gezien werd, is de 

gamma-uil. Deze nachtvlinder is 

gewoon overdag actief en je kon ze 

met tien of meer bij elkaar rond de 

vlinderstruik zien vliegen. Stil han-

gend voor een bloem, maar wel 

met snel bewegende vleugels, zui-

gen ze met hun roltong nectar uit 

de bloemen. Het zijn grijsbruine 

kunnen nog tot ver in oktober vlin-

ders aantrekken. 

Bron: www.natuurbericht.nl 

 

Weeskinderen op strooptocht 

In de nazomer werden er regelmatig 

weeskinderen gemeld. Flinke aan-

tallen van deze prachtige grote 

nachtvlinder werden vooral gezien 

met stropen. Ze worden aangelokt 

door de zoete smeer die door vlin-

deraars op bomen wordt aange-

bracht. 

Een heel bekende stroopliefhebber 

is het rood weeskind. Deze nacht-

vlinder heeft ‘twee gezichten’. Als 

de vlinder in rust is zijn de twee 

voorvleugels zichtbaar. Die zijn 

bruin gekleurd en vallen op een 

boom helemaal niet op. De vlinder 

vertrouwt op zijn schutkleur. Als hij 

gestoord wordt of zich onveilig 

voelt, schuiven de voorvleugels 

opzij en komen de fel gekleurde 

achtervleugels tevoorschijn. Het 

felle rood en zwart op die vleugels 

moet belagers afschrikken. De 

naam weeskind schijnt betrekking 

te hebben op die roodzwarte teke-

ning. In Amsterdam hadden kin-

deren van een bepaald weeshuis een 

uniform dat rood met zwart was en 

vandaar de associatie. 

Het rood weeskind kun je overal in 

Nederland vinden. Hij zit in bossen, 

parken, struwelen, rivieroevers en 

ook in tuinen. De top van de vlieg-

tijd ligt in de tweede helft van au-

gustus en de eerste helft van sep-

tember, dus als je nu in een parkje 

in de buurt wat bomen smeert kun 

je ze tegenkomen. Je moet wel be-

hoedzaam de gesmeerde bomen 

controleren. Als ze er net op zitten, 

zijn ze erg schrikachtig. Voorzich-

tig en niet te snel naar de boom toe-

gaan en vanaf de grond de lantaarn 

langzaam naar de smeerplek bewe-

gen kan ervoor zorgen dat je de 

weeskinderen goed kunt bekijken 

en mogelijk ook fotograferen. 

Bron: www.natuurbericht.nl 

 

 

Johan Schaerlaeckens 

vlinders, maar als ze de vleugels 

even stil houden, zie je waaraan ze 

hun naam te danken hebben. Op de 

vleugels zit een zilverwit gamma-

tekentje. Ze zijn niet alleen in tuinen 

te zien (gamma-uil stond op de 

tweede plaats in de tuinvlindertel-

ling dit jaar), maar ook op heidevel-

den kun je er honderden of duizen-

den tegenkomen. Gamma-uilen zit-

ten ook graag op bloeiende distels in 

een wegberm of op kattenstaart 

langs een sloot.  

Bron: www.natuurbericht.nl 

 

Vlinders niet alleen op bloemen 

Het zal u niet ontgaan zijn: het was 

een erg vlinderrijke zomer. Vlinders 

zie je het meeste op bloemen, maar 

in de nazomer is ook fruit in trek. 

Twee soorten dagvlinders zie je heel 

regelmatig drinken van rottend 

fruit: atalanta en gehakkelde aurelia. 

Ze komen af op de geur en gaan met 

hun roltong door de openingen in de 

schil van bijvoorbeeld appel, peer of 

pruim zodat ze de vruchtensappen 

kunnen opzuigen. Met name als de 

vruchten al wat hebben liggen gis-

ten, zijn de vlinders er gek op. Als u 

deze vlindersoorten naar uw tuin 

wilt lokken kunt u dus het gevallen 

fruit laten liggen of, als u geen fruit-

bomen hebt, wat rottend fruit op een 

schaal leggen. Niet alleen overdag 

lokt dit fruit vlinders, ook ’s avonds 

blijkt het fruit gebruikt te worden. 

Talloze nachtvlinders zijn erop te 

vinden zoals huismoeder, volgeling, 

piramidevlinder en andere uilen. 

Later in het jaar zijn ook de herfstui-

len er gek op. Ook op fruit dat nog 

aan de plant hangt kun je vlinders 

aantreffen. Druiven bijvoorbeeld 

Oranje zandoogje  

Foto: Wim Dumont 

http://www.vlinderstichting.nl
http://www.vlinderstichting.nl
http://www.natuurbericht.nl
http://www.natuurbericht.nl
http://www.natuurbericht.nl
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