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Allereerst de oproep om uw 

lidmaatschapsbijdrage over te 

maken.  

Gehoor geven aan deze op-

roep bespaart ons veel tijd en 

postzegels. 

 

Dompel je daarna weer  

heerlijk onder in de  

Mark & Leij activiteiten: 

Mooie lezingen en een fijne 

excursie. 

 

Kijk eens op een andere ma-

nier naar de bermen. 

 

Lees de terugblikken en  

mijmer nog even na over die 

mooie lezingen waar ook jij 

zo van genoot. 

 

Bijeneters en zwaluwen staan  

in de picture, net 

als de grote 

kruisbek, de ijs-

gors, de visarend 

en het damhert. 

 

Vele leuke weetjes worden 

uitgelicht en de samenstelling 

van het bestuur is weer be-

kend. 

D e honderden vispassages in de Nederlandse beken en rivieren blijken 

een enorm succes. Zodra zo'n bypass naast een stuw of dijk wordt 

geopend, stromen de trekvissen in grote aantallen toe. Nu door internatio-

nale afspraken de waterkwaliteit weer toeneemt, vormen zich in de rivieren 

lange files van vissen. 

 

Trekvissen als zalm en steur, maar ook kleinere soorten als riviergrondel, 

winde en beekprik waren vrijwel uit Nederland verdwenen door het grote 

aantal stuwen en gemalen, in combinatie met een sterk verslechterde water-

kwaliteit. Nu door internationale afspraken de waterkwaliteit weer toeneemt, 

vormen zich in de rivieren lange files van vissen, die vaak tevergeefs probe-

ren stuwen en sluizen te passeren. Nederland heeft zich met de andere Euro-

pese landen via de Kaderrichtlijn Water uit 2000 verplicht de obstakels voor 

trekvissen uit de weg te ruimen. De stuwen en gemalen blijven wel bestaan, 

als de vis er maar langs kan. Inmiddels is de helft van die alternatieve door-

gangen aangelegd. De meest voorkomende is de 'vistrap' die het verval bij 

een stuw van enkele meters terugbrengt tot treden van tien centimeter, zodat 

vissen tegen die stroom kunnen inzwemmen. Met 'visvriendelijke pompen' 

kan ook de paling bijvoorbeeld zonder verwondingen door een gemaal geleid 

worden. Het resultaat van de vispassages is overweldigend. Onderzoekers 

vingen tienduizenden vissen. Een fuik die een paar dagen in het water lag, 

leverde 2500 vissen op. Een fuik van een paar weken soms tot 10.000 vissen. 

De onderzoekers maakten mee dat de dag nadat de aannemer de schuif had 

weggehaald, honderden vissen de passage al wisten te nemen. Hun drang om 

stroomopwaarts te komen, is enorm. De alternatieve routes hebben dus écht 

nut. Bron: Trouw 

Johan Schaerlaeckens 

WinterWinter  
Vispassages  

groot succes 

zalm 
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Natuuragenda 

aanvang  activiteit  onderwerp  spreker  lokatie 

december

6 vrijdag 19:30 lezing de Nieuwe Wildernis Henk Meeuwsen Bellevue

8 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

14 zaterdag 19:30 opening foto-expositie fotowerkgroep M&L-- 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

21 dinsdag WG excurie fotovaartocht Biesbosch Jacques van der Neut veld

25 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- veld

februari
4 dinsdag WG excursie fotovaartocht Biesbosch Jacques van der Neut veld

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

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

14 vrijdag 20:00 lezing stroomgebied Merkske Koen Verschueren Bellevue

20 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

22 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- veld

29 zaterdag 9:00 werkdag werkdag -- veld

april
6 zondag 0:00 excursie excursie Liereman -- veld

13 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

17 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

18 vrijdag 20:00 lezing Arie Koster Bellevue

19 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- veld

mei
11 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

15 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

17 zaterdag WG excursie wandeling fotogroep -- veld

25 zondag 0:00 excursie excursie Leemputten - Dorst -- veld
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Voor het komende jaar blijft de hoogte van de contributie ongewijzigd, namelijk €14,00 voor een individueel lidmaat-

schap en €17,50 voor een gezinslidmaatschap. 

 

Al vele leden hebben het machtigingsformulier voor automatische incasso ingevuld. Wij zijn daar blij mee; het scheelt 

bankkosten en veel tijd. Mogen wij diegene die er niet voor kiezen een machtiging af te geven, verzoeken hun lidmaat-

schapsbijdrage voor het verenigingsjaar 2014 vóór 31 januari 2014 over te maken op:  

bankrekening NL16 RABO 0104 6682 96 ten name van Natuurvereniging Mark & Leij.   

 

Bericht voor de leden die hun lidmaatschapsbijdrage automatisch laten incasseren. 

Vanaf 1 januari 2014 incasseren wij uw contributie met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de Euro-

incasso. Op of rond 1 februari schrijven we jaarlijks het bedrag van €14,00 voor individuele leden en €17,50 voor ge-

zinslidmaatschappen van uw rekening af. 

 

De afschrijving op uw rekeningoverzicht ziet er vanaf januari 2014 anders uit dan u gewend bent. U herkent onze in-

casso aan de volgende gegevens: 

 

Ons Incassant ID:   NL69ZZZ402608230000 

Uw machtigingskenmerk:  dit is gelijk aan uw lidnummer 

Omschrijving:    Contributie Natuurvereniging Mark en Leij 2014 

 

AUTOMATISCHE BETALING  

Kiest u alsnog voor automatische betaling dan zijn wij u zéér erkentelijk. Als u hieronder uw bankrekeningnummer en 

uw handtekening plaatst en dit bericht voor 31 januari terugbezorgd bij één van de bestuursleden, dan zorgen wij dat 

alles in orde komt. U mag dit ook scannen of fotograferen en e-mailen  naar penningmeester@markenleij.nl. 

 

Frans Vermeer 

 

 

Contributie 2014 
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Het bestuur van natuurvereniging Mark & Leij  

wenst u  

 

 

een gezond, natuurlijk en gifvrij  

 

 

 

2014 

Foto van Harrie Timmermans, fotowerkgroep Mark & Leij 

Vrijdag 10 januari 2014 Mark&Leij Quiz 
 

O m mee te doen vormt u een groepje van ten hoogste 7 personen (niet iedereen hoeft lid 

van Mark & Leij te zijn), of sluit u op de avond zelf aan bij een gezelschap dat u het 

gezelligst lijkt of waar de intelligentie van afstraalt. Dit jaar wederom geen moeilijke na-

tuurvragen maar voor elk wat wils. 

 

Wij zijn zeer verheugd dat het de kakelverse quizcommissie heeft behaagd U als trouwe lezer 

alvast één vraag cadeau te kunnen doen. Niet verder vertellen natuurlijk maar weet U: 

 

 

 

 

 
Wie de uitvinder/ontdekker is van de wisselstroom ? 

 

 

 

 

 

Nederland is zijn Triple A status kwijt maar in 2014 wordt alles anders, te beginnen met de 

"opnieuw verbeterde" Mark & Leij Nieuwjaarsquiz op vrijdag 10 januari 2014. 

 

Komt allen! 

 
Aanvang 

20:00 uur  

 

Cafe-Restaurant 

Bellevue  

Chaam 

 

Presentatie 

Victor Hendriks 
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Vogels van de 

Kalmthoutse 

Heide  

en omstreken 
 

D e Kalmthoutse 

Heide is een erg 

bekend natuurreservaat 

in het noorden van de 

provincie Antwerpen. 

Aan Nederlandse zijde 

lopen de heide en de 

bossen gewoon door, 

samen goed voor bijna 6000 hecta-

re ongerepte natuur.  

 

In dezelfde grensregio bevinden 

zich bovendien nog tal van andere 

natuurpareltjes zoals grote militaire 

domeinen en het moerasgebied de 

Matjens. Glenn Vermeersch, een 

Vlaams natuurfotograaf woonach-

tig in Kalmthout en gespecialiseerd 

in vogelfotografie, kent de regio als 

geen ander. Glenn is in 2006 gestart 

met vogelfotografie nadat hij eerst 

al ruim 20 jaar gepassioneerd vo-

gelkijker was. Die opgedane kennis 

komt nu goed van pas bij het uit-

denken van foto-mogelijkheden.  

 

Glenn gidst je op een virtuele wan-

deling door de verschillende na-

tuurgebieden en houdt geregeld halt 

bij de vogelrijkste plekjes. Reken 

dus op vele foto’s van gewone en 

minder gewone vogelsoorten, maar 

ook op het verhaal achter de beel-

den. Hoe kwamen sommige beel-

den tot stand, welke schuilhutten 

werden hiervoor gebouwd, en zo 

voort. Niet zelden gaat de voorbe-

reiding gepaard met een aantal on-

verwachte of grappige anekdotes.  

 

 

 

Glenn Vermeersch 

www.glennvermeersch.be 

 

14 maart 

20.00 uur 

Bellevue 

Koen Verschueren 

Lezing  

stroomgebied Merkske 

21 februari 

20.00 uur 

Bellevue 

Glenn Vermeersch 

Vogels van de Kalmthoutse 

Heide en omstreken 

Lezing 

stroomgebied 

Merkske 
 

V elen van ons 

denken bij het 

Merkske aan de Cas-

telresche heide en de 

Halsche Beemden. Het stroomge-

bied van het Merkske omvat echter 

nog meer interessante natuurge-

bieden. Te denken valt aan de 

Hoogeindse bergen, de Hoogmoer-

heide en het Moer. Ook het Groes-

ke, De Broskens en Wortel Kolonie  

komen aan bod.  

 

Om eens vanuit een andere hoek 

dan de Nederlandse naar het Merks-

ke te kijken, hebben we Koen Ver-

schueren gevraagd zijn verhaal bij 

ons te komen vertellen. Koen Ver-

schueren is gids bij Natuurpunt 

Markvallei en verantwoordelijke 

van het bezoekerscentrum De Klap-

ekster in Wortel Kolonie. 

 

Op 14 maart 2014 vertelt Koen 

Verschueren aan de hand van foto-

materiaal over het stroomgebied 

van het Merkske. 

 

 

 

 

Frans Vermeer 

Stroomgebied van het Merkske, afbeelding Frans Vermeer 

Snip, foto Glenn Vermeersch 

http://www.glennvermeersch.be
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Bijen 
 

A rie Koster is (stads)ecoloog, 

bioloog, imker en expert op 

het gebied van het bijvriendelijk 

inrichten van het openbaar groen .  

 

Na acht jaar vormingswerk vatte hij 

in 1975 de draad van flora en fauna 

op, door biologie te gaan studeren 

aan de Utrechtse universiteit. Hij 

deed onderzoek naar maskerbijen, 

waardoor hij verzeild raakte bij 

steenfabrieken in het rivierenland 

en aan spoorlijnen, waar deze in-

secten veelvuldig voorkomen. 

 

Door de naspeuringen van Arie 

Koster konden veel planten aan de 

inheemse flora worden toegevoegd. 

Bijen hebben daarbij zijn speciale 

interesse, niet alleen onze honing-

bij, maar ook 'wilde bijen'. In zijn 

'Planten Vademecum voor tuin, 

park en landschap' vermeldt hij bij 

elke plant de mate waarin deze 

door onze honingbij wordt bezocht. 

Honingbij, Cees Damen 

O p 25 km van Chaam ligt het 

Landschap De Liereman dat 

meer dan 400 ha groot is. Het is 

één van de oudste beschermde na-

tuurgebieden in België. Het be-

staat uit een afwisseling van heide, 

gagelstruweel, elzen- en wilgen-

broek, eiken, berken, dennen, 

stuifduin, heide, schraal grasland 

en weidevogelgebied.  

 

Heel wat soorten planten en dieren 

vinden hier een leefgebied. De be-

kendste plant is de wilde gagel. In 

de folder "Landschap de Liereman" 

lezen we ondermeer het volgende: 

Paarse heiden, golvende graslan-

den, blinkende vennen, witte stuif-

duinen en mysterieuze broekbossen. 

Nergens anders kan je deze Kem-

pense troeven beter beleven dan in 

het Landschap De Liereman, op de 

grens tussen Oud-Turnhout en 

Arendonk. Eindeloos genieten van 

het landschap, wandelen door de 

bloeiende heide, vogels bespieden 

van op de kijktoren of een ontmoe-

ting met Poolse konikpaarden, het 

kan hier allemaal! 

 

 

Hei wordt wei 

Tot 1940 was dit gebied nog een 

gaaf geheel van moerassen, heide-

vlaktes en bossen. Tijdens en kort 

na de Tweede Wereldoorlog gingen 

echter grote delen op de schop. Op 

de meeste plaatsen werd de heide 

ontgonnen en omgezet naar weiland. 

Een aantal vogels kon zich aanpas-

sen aan de verandering in het land-

schap. Kievit, wulp, grutto en ture-

luur, soorten die hier aanvankelijk in 

heide en veen broedden, vonden een 

nestplaats in de natte weilanden. 

Hoewel sommige planten en dieren 

definitief verdwenen, hebben grote 

delen van het Landschap De Liere-

man toch hun hoge natuurwaarde 

behouden. 

18 april 

20.00 uur 

Bellevue 

Arie Koster 

Dialezing over bijen 

Excursie naar de Liereman 

Landschap de Liereman, foto Wouter van Reusel 

Zondag 6 april 
Vertrek: 8.45 uur vanaf de Brou-

werij tegenover de kerk in Chaam 

en om  

9.00 uur vanaf de loswal in Baarle 

Terug: circa 13.00 uur 

Advies: carpoolen en reiskos-

ten vergoeden aan de chauffeur 

= 10 euro  verdelen over alle 

inzittenden 

Honden zijn niet toegelaten 

http://imkerpedia.nl/wiki/index.php/Onze_honingbij
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I n de ledenvergadering werd 

een opmerking gemaakt over 

rommelige bermen langs de water-

lopen. Als reactie daarop kwamen 

er ook opmerkingen over te kort 

gemaaide wegbermen. Er waren 

veel meningen over het bermbe-

heer. Dit is een goede aanleiding 

voor Sjef om eens dieper in deze 

materie te duiken. 

 

Op de agenda 

Het beheer van de bermen langs 

wegen en waterlopen, hoort thuis 

bij het waterschap, de provincie en 

de gemeenten en soms bij Natuur-

monumenten, Staatsbosbeheer of 

het Brabantslandschap. In het over-

leg van het bestuur met deze instan-

ties wordt dit onderwerp op de 

agenda gezet. Het bermbeheer kan 

duidelijk beter. 

 

Huidig beeld 

De provincie maait één keer per 

jaar, vroeg in de zomer. Dit is een 

ongewenst tijdstip. De gemeente 

Alphen-Chaam klepelt te veel ber-

men. Het materiaal blijft dan liggen. 

belangrijk dat het maaisel wordt 

afgevoerd. Voor de veiligheid ge-

beurt het maaien tussen 25 juni en 

15 juli. Bij sterke hergroei is het 

aan te bevelen om in juni/juli en 

september/oktober te maaien. Voor 

een verbindingszone die aan diverse 

insecten en kleine zoogdieren een 

goed biotoop kan bieden, geldt 

maaien/klepelen in de maand juli 

als ideaal. Voor de fauna wordt zo 

laat mogelijk in het groeiseizoen 

gemaaid en voor insecten is het be-

langrijk om 10-20% van de opper-

vlakte niet te maaien. Als maairegi-

me voor soorten rijkdom, is maaien 

rond het eind van de maand april en 

rond eind september het beste. 

 

Pimpernel 

Sjef pleit voor het nemen van ge-

richte maatregelen, afhankelijk van 

het doel, de bodem en de locatie. 

Mark & Leij wil bijspringen om 

hierin mee te denken. Door de juiste 

maatregelen worden de bermen 

steeds schraler, dus bloemrijker, 

waardoor ook de maaifrequentie 

naar één keer per twee à drie jaar 

kan worden omgebouwd. Het on-

derhoud wordt dus op termijn goed-

koper. Een plantje, dat vrijwel ver-

dwenen is door het verkeerde maai-

beheer, is de pimpernel. Wordt het 

maaibeheer weer goed uitgevoerd 

dan zal de pimpernel en met haar 

vele andere planten terugkeren. De 

pimpernel is dus een prima doel-

soort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Reijnders 

Ook dit is ongewenst. Het berm-

beeld in Baarle-Nassau ziet er nau-

welijks beter uit. Het waterschap 

heeft in waterlopen ecologisch ge-

zien jarenlang aan gedifferentieerd 

maaibeleid gedaan. Of dit met de 

huidige maaibestekken nog steeds 

op een juiste manier gebeurt, is in 

het volgende overleg een punt van 

aandacht. 

Ook burgers en agrariërs beheren 

ongevraagd de berm en maken er 

een “mooi” gazon van, of erger: een 

chemische woestijn. Zonder kwali-

teitsafspraken is dat niet acceptabel. 

Sjef pleit voor een vaste locale aan-

nemer met kennis van de omgeving 

en dan voor meerdere jaren.  

 

Wensbeeld 

Binnen de gemeente Alphen-

Chaam is in 2003 een plan opge-

steld, met als titel: Bermbeheerplan, 

“op weg naar ecologisch bermbe-

heer”. Dit plan is een uitstekend 

voorbeeld van een goed bermbe-

heer. Het speelt in op de verschillen 

in grondsoort, vochthuishouding en 

doel. Sjef stelt voor aan alle beheer-

ders om naar dit voorbeeld te gaan 

beheren. Als vereniging wil Mark 

& Leij graag meedenken over een 

juist doelbewust beheer. Het berm-

beheer plan kan daar een goede ba-

sis voor zijn. Naast een doelbewust 

beheer is ook voorlichting van be-

lang en het maken van afspraken, 

zodat ook de inwoners mee kunnen 

denken over en genieten van een 

goed bermbeheer. 

 

Doelbewust beheer 

Het beheer van een berm is afhan-

kelijk van het doel. Voor een grote 

diversiteit aan kruiden, richt het 

beheer zich op verschralen, voor 

veiligheid op een tijdige ingreep. 

Deze twee doelen kunnen goed sa-

mengaan, Voor verschralen is het 

Met Sjef aan de keukentafel 

voor doelbewust bermbeheer 

Foto Marian van Alphen 
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Vanaf het jaar 2000 hebben wij in Nederland bijna jaar-

lijks broedgevallen gehad van bijeneters. Het laat zich 

aanzien dat deze kleurrijke vogel als broedvogel zich 

permanent gaat vestigen in Nederland, zoals dat inmid-

dels ook bij onze oosterburen het geval is. Ook in Bel-

gië broeden de laatste jaren steeds regelmatiger bijen-

eters, maar in Nederland is de vestiging nog minimaal.  

 

De afgelopen jaren werden een aantal mensen van Vo-

gelwerkgroep Vliegvlug, in Drenthe, ‘geconfronteerd’ 

met broedgevallen van de bijeneters. Door langdurig 

observeren hebben zij kennis vergaard over het doen en 

laten van deze prachtige vogels. Ook is er o.a. onder-

zoek verricht naar de prooiaanvoeren tijdens de kuiken-

fase. Door het aanleggen van steilwandjes zijn ze erin 

geslaagd om deze vogels nu al vier jaar op een rij tot 

broeden te krijgen in de door ons aangelegde voorzie-

ningen. 

 

Dat heeft er mede toe geleid dat zij de Werkgroep Bij-

eneters Nederland in het leven geroepen hebben, na 

overleg met Sovon en Vogelbescherming Nederland. 

Door de komende jaren waarnemingen en evt. broedge-

vallen in kaart te brengen, kan meer inzicht worden ver-

kregen in de verspreiding van de bijeneters. De mensen 

van de werkgroep horen dus graag van eventuele broed-

gevallen in Nederland. Deze meldingen zullen uiteraard 

met grote voorzichtigheid worden behandeld. Informa-

tie over onze werkgroep kunt u vinden op 

www.bijeneters.nl. 

 

O ok kinderen kunnen dit jaar vogels tellen (op ba-

sisscholen of kinderdagopvang). Vogelbescher-

ming vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken 

met vogels. Zij bieden daarom gratis downloadbaar 

lesmateriaal bij de Tuinvogeltelling voor Scholen.  

 

De Tuinvogeltelling voor Scholen is volgend jaar van 6 

t/m 17 januari, zie  

www.tuinvogeltelling.nl/scholen. 

 

De Nationale Tuinvogeltelling vindt plaats op 18 en 19 

januari, zie   

www.tuinvogeltelling.nl 

 

Vogelbescherming organiseert de Nationale Tuinvogel-

telling al weer voor de 11e keer en doet dit in samen-

werking met Sovon. 

 

Nieuw:  

Je kunt je van tevoren inschrijven voor de Tuinvogeltel-

ling. Je ontvangt in de aanloop naar de Tuinvogeltelling 

dan handige tips over het herkennen van vogels, het in-

richten van een vogelvriendelijke tuin en een kortings-

bon ter besteding in de webshop van Vogelbescherming.  

  

Vogelbescherming Nederland is partner van BirdLife 

International.  

 

 

Passie voor vogels, hart voor natuur!  

Nederland wordt 

kleurrijker 

Tuinvogeltelling voor 

scholen 

Bijeneter 

http://www.bijeneters.nl/
http://www.tuinvogeltelling.nl/scholen
http://www.tuinvogeltelling.nl/
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Aljamdu 

Na een korte rondvraag was er even 

een pauze en dan een prima lezing 

met PowerPoint presentatie over de 

stichting Aljamdu. Een stichting die 

ontwikkelingshulp verzorgt in een 

klein Afrikaans land Gambia. Met 

verve werd veel verteld over de 

mooie projecten die men daar gerea-

liseerd had. Schooltje met lokalen, 

ziekenhuisje als polikliniek, irriga-

tiewerken en landbouwprojecten. 

Allemaal lokaal in eigen beheer van 

de lokale bestuurders en bevolking 

uitgevoerd en ondersteund door de 

stichting. Ook gaan er geregeld jon-

ge mensen van scholen mee naar 

Aljamdu voor een korte tijd om te 

ervaren wat ontwikkelingshulp in 

deze vorm is en wat voor moois er 

mee tot stand gebracht kan worden. 

Spreker heeft zeker een avondvul-

lend programma verzorgd en vond 

een zeer geïnteresseerd gehoor on-

der de leden van Mark en Leij. Mooi 

dat zo’n vereniging ook zo’n project 

aandacht laat krijgen binnen de le-

denvergadering. Niet alleen maar 

natuur en mooie reisverslagen met 

foto’s ondersteunt, maar ook maat-

schappelijke betrokkenheid bij wat 

er in een klein dorpje in Gambia 

wordt gepresteerd. “In dit dorpje 

gebeuren kleine wondertjes doordat 

mensen “hier” samenwerken met 

mensen van “daar”: zo stond er als 

toelichting op de agenda. Hoe tref-

fend kun je ontwikkelingshulp in 

zijn basale vorm omschrijven. Een 

mooie avond met inhoud, waarvoor 

dank aan bestuur en natuurlijk de 

stichting Aljamdu. Kijk eens op hun 

site, het is de moeite waard. 

 

 

 

 
Tekst: 

Wim Pijnacker        
Foto’s: 

Elly Cornelissen    

V rijdag 25 oktober was de 

achterzaal bij Bellevue weer 

het podium voor de jaarlijkse le-

denvergadering. Met uiteraard de 

bekende formele agendapunten, 

zoals jaarverslag en financieel ver-

slag. Daarnaast had het bestuur 

twee onderwerpen op de agenda 

gezet die om besluitvorming vroe-

gen.  

 

 

“Willen we als vereniging expliciet 

supporter worden van Cittaslow en 

willen we als vereniging lid worden 

van de vereniging Markdal Duur-

zaam en Vitaal”. Vragen die na-

tuurlijk aan de leden worden voor-

gelegd, omdat het bestuur graag 

rekening houdt met de gevoelens en 

wensen van de leden. Dus na een 

woord van dank en een mooie bos 

bloemen aan Victor en partner voor 

hun gastvrijheid door het hele jaar 

heen, werd de agenda stelselmatig 

afgewerkt. Decharge voor penning-

meester en bestuur, herverkiezing 

van Monique van den Broek, Mari-

anne van Riel en Frans Vermeer, 

het verliep allemaal vlotjes. On-

danks wat kritische kanttekeningen 

bij Cittaslow – bijvoorbeeld dat 

verenigingen pas laat betrokken 

zijn bij dit gedachtegoed – en de 

start ervan toch wel erg veel in de 

commerciële sfeer getrokken werd 

– werd het voorstel met overgrote 

meerderheid van stemmen overge-

nomen en zal dus Mark en Leij zich 

aanmelden als supporter van Citta-

slow. Kunnen ze ook dé slak in hun 

correspondentie opnemen en zich 

daarmee onderscheiden van andere 

verenigingen die geen supporter 

zijn. Het lid worden van Markdal 

Duurzaam en Vitaal was eigenlijk 

maar een kwestie van hand opste-

ken voor een akkoord.  

 

 

Ledenvergadering Mark en Leij steunt bestuur in haar voorstellen 
 

Cittaslow heeft er weer een supporter bij 

Senegalijsvogel 

 

 

Witruggier 

 

Krokodilwachter 
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maar weinig zogenaamde ‘pestsoorten’ onder de nacht-

vlinders. Een voorbeeld hiervan is de eikenprocessie-

rups, waarvan de afwaaiende brandharen een heel ver-

velende aanhoudende jeuk veroorzaken. Langs gangba-

re wegen en paden wordt deze rups daarom bestreden. 

Verbranden is het beste, want sproeien tast ook de ei-

kenpage aan. 

 

Indeling 

De nachtvlinder is veel ouder dan de dagvlinder. Er is 

een nachtvlinderfossiel gevonden van 70 miljoen jaar 

oud. Als in een vlinderboek de meest primitieve vlin-

der voorin en de meest ontwikkelde vlinder achterin 

staat, dan staan de dagvlinders er tussendoor. De dik-

kopjes zijn bijvoorbeeld nauw verwant aan de nacht-

vlinders.  

 

Macro’s en micro’s 

De grotere nachtvlinders worden aangeduid als ma-

cro’s, hoewel hier ook enkele kleintjes bij horen. De 

spanners en de uiltjes vallen hieronder, met elk meer 

dan 330 soorten. De kleine nachtvlindertjes worden 

aangeduid als micro’s. Hieronder vallen de bladrollers 

(362 soorten) de palpmotten, de lichtmotten en de ko-

kermotten (103 tot 196 soorten) en nog enkele kleinere 

soortgroepen. 

 

Gevederd  

Veel mannetjes nachtvlinders hebben gevederde voel-

sprieten. Daarmee vangen ze de geurstoffen van de 

vrouwtjes op en kunnen ze zelfs bepalen uit welke 

richting die komen. De vrouwtjes hebben voelsprietjes 

zonder knopje. De vleugels zijn meestal in een dakje 

gevouwen. Bij de spanners zijn de vleugels gespreid. 

Er zijn ook nachtvlinders waarbij de vrouwtjes geen 

vleugels hebben, zoals bij de grote wintervlinder. Het 

mannetje fladdert bij zacht weer tussen de loofbomen 

van oktober tot januari. In april zie je de rupsen wel 

eens aan draadjes bungelen. Dat is hun manier om zich 

door de wind te laten verplaatsen. 

 

Wetenswaardig 

Tijdens de twee theorie-avonden heeft Wim nog vele 

andere onderwerpen de revue laten passeren. We leer-

den over de levenscyclus, over het voedsel, de oriënta-

tie, de mobiliteit, de vliegtijden, de vijanden en para-

sieten, de biotopen, benodigdheden voor veldwerk, 

vangstmethoden en -factoren, determineren, terminolo-

gie en soorten. 

 

 

 

I n september volgde ik met een groepje van circa 

16 leden de nachtvlindercursus. Ook nu was Wim 

Veraghtert weer onze gepassioneerde leraar. Hij 

maakte ons in twee avonden en tijdens een excursie 

enigszins wegwijs in de verborgen wereld van de 

nachtvlinders. Wegwijs worden in de wirwar van 2200 

soorten lijkt onbegonnen werk. Toch is het Wim ge-

lukt om ons er enthousiast voor te krijgen. 

 

 

Verspreiding 

De aandacht voor nachtvlinders is de laatste jaren toe-

genomen. Zelfs de micro’s hebben inmiddels Neder-

landse namen gekregen. Van de meeste nachtvlinders 

is hun verspreidingsgebied vrij goed bekend. Aan wel-

ke trends de nachtvlinders onderhevig zijn, daar is ech-

ter nog weinig over bekend. 

 

Weinig pestsoorten 

Nachtvlinders worden vaak motten genoemd. Van de 

2200 soorten nachtvlinders, zijn er echter slechts onge-

veer tien soorten die zich met wol voeden. Deze soor-

ten zijn kleiner dan een halve centimeter. Ook zijn er 

Terugblik nachtvlindercursus 
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Excursie 

De excursie werd gehouden in de boomgaard van Sjef 

Langeveld. We kwamen bijeen toen de duisternis be-

gon in te vallen. Vooraf was een aantal bomen inge-

smeerd met smeer. Smeer is een mengsel van alcohol 

en suiker, in gelijke delen gemengd. Ook stelde Wim 

drie vangkasten op met een sterke lamp erboven. Te-

vens gingen we in de boomgaard zoeken op rottend 

fruit. Toen er eenmaal een achttal vlinders gevangen 

was, gingen we binnen, met het vlinderboek ernaast, de 

vlinders één voor één determineren. Wim verklapte 

vooraf geen namen. In de loop van de avond bracht 

Wim nog verschillende exemplaren binnen. 

 

Goed boek 

Eerlijk gezegd was ik vooraf redelijk sceptisch of ik 

überhaupt een nachtvlinder op naam zou kunnen bren-

gen. Mijn enthousiasme nam echter per vlinder toe, 

want ik bleek ze op één na goed op naam te brengen. 

Die ene was een zeer afgevlogen oud exemplaar. Met 

het juiste vlinderboek erbij, is het dus echt om te doen. 

 

 
Tekst: 

Sandra Reijnders 
Foto’s: 

Marth Wildhagen 

 

 

Tip 1: kijk ook eens op www.vlinderverwachting.nl 

 

Tip 2: kijk voor micro’s ook eens op 

www.microlepidoptera.nl 

 

Tip 3: kijk ook eens op www.vlindernet.nl  

 

 

 

Belangrijkste macro’s: 

 

Uiltjes: harig borststuk, vleugels in een dakje over el-

kaar 

Spanners: vleugels vlak gespreid 

Beervlinders: langgerekte vleugels, vaak opvallend 

gekleurd (dit is een waarschuwing: “ik ben vies”) 

Tandvlinders: lijken op uiltjes met omhoog stekende 

rugschubben halverwege het borststuk 

Pijlstaarten: opvallend gekleurde grote vlinders, waar-

van de rupsen een verharde stekel op hun achterste seg-

ment dragen  

Gespot tijdens de excursie  

(de nachtvlinders zijn dikgedrukt): 

 

Zuidelijke boomsprinkhaan, een meelifter met caravans 

Struiksprinkhaan, groen met zwarte puntjes 

Hoornaar, hele grote wespensoort 

Zwarte C uil, vijf stuks 

Kokerjuffer of schietmot 

Huismoeder 

Platte wielwebspin 

Zwartstipvlinder 

Aziatisch lieveheersbeestje 

Wachtervlinder 

Eikenuiltje 

Bruine herfstuil 

Geelschouderspannner 

Wilgengouduil, twee stuks 

Witschouderbladroller 

Zwartstipvlinder, drie stuks 

Geelbruine herfstuil 

Bruine herfstuil 

Volgeling 

Piramidevlinder 

Eikenuiltje, twee stuks 

Naaldboomspanner, twee stuks 

Rood weeskind 

Esdoorn boogbladroller 

http://www.vlindernet.nl
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S ophie Brasseur, geboren in 

België, werkt bij IMARES*)  

en is in Nederland dé autoriteit op 

het gebied van zeehonden. De fi-

nanciering van haar waardevolle 

werk staat al jaren onder druk. 

Toch is ze bevlogen in haar vak en 

is ze één en al enthousiasme, zodra 

ze over zeehonden begint te vertel-

len. Sophie toonde ons vele mooie 

wadfoto’s met zeehonden en inte-

ressante grafieken. 

 

Soorten 

In Nederland zijn de grijze zeehond 

en de gewone zeehond de belang-

rijkste soorten. De grijze zeehond 

komt het meest voor. Ook de gewo-

ne zeehond zien we veel en plant 

zich hier voort. Daarnaast zijn er 

nog vier andere soorten die we 

soms hier zien.  

 

Aantallen 

Sophie telt de zeehonden aan de 

hand van luchtfoto’s. Ze gaat er van 

uit dat een kwart van de zeehonden 

onder water is. Het maken van de 

foto’s gebeurt met een vliegtuigje 

dat zo veel mogelijk benedenwinds 

blijft om het verstoren te beperken. 

Alle populaties worden op dezelfde 

dag geteld: in Nederland, Nie-

dersaksen, Sleeswijk Holstein en 

Denemarken. De vlucht in Neder-

land duurt drie tot vijf en een half 

uur. In het pupseizoen zijn er 600 tot 

700 ligplaatsen. Buiten het pupsei-

zoen zijn er ongeveer 300 ligplaat-

sen. Sinds 1991 blijven de aantallen 

gewone zeehonden stijgen. De 8000 

zeehonden die nu geteld worden, 

zijn echter nog steeds maar een frac-

tie vergeleken met vroeger.  

 

Historie 

Vanaf de 16de eeuw werd al op de 

zeehonden gejaagd. Er waren toen 

15.000 à 20.000 zeehonden. In de 

16de eeuw kreeg men zelfs premies 

voor het doden van zeehonden, om-

dat men dacht dat ze ‘onze’ vis op-

aten. Sinds de jagers geweren gin-

gen gebruiken, was er een enorme 

terugval in de aantallen. In 1960 is 

daarom de jacht gestopt. In de ze-

ventiger jaren was er echter weer 

een terugval. Uit onderzoek bleek 

dat PCB’s de plek van de voort-

plantingshormonen innamen. Daar-

door kwamen er geen jongen. Na-

dat het gebruik van PCB’s verbo-

den werd, kwam er langzaam her-

stel van de populatie. 

In 1988 brak er grote paniek uit. 

Vele zeehonden stierven door een 

virusuitbraak. In 2002 brak op-

nieuw een virusepidemie uit. De 

oude dieren vol PCB’s waren ge-

voelig voor de virussen en stierven. 

De sterke dieren bleven over, waar-

door de populatie daarna een sterke 

groei liet zien. 

 

Grijze zeehond 

De grijze zeehond was in de Wad-

denzee uitgestorven. Al in de mid-

deleeuwen is deze zeehond hier 

uitgeroeid. De pup valt makkelijk 

ten prooi aan jagers. Zij moeten 

immers 21 dagen op de kant blij-

ven, voordat ze kunnen zwemmen. 

x 

Terugblik lezing zeehonden 
De belangrijkste verschillen tussen de grijze en de gewone zeehond zijn: 

 

Grijze zeehond Gewone zeehond 

Heel groot: 2 a 2,5 meter lang 1,7 meter lang 

Paardenkop Ronde kop 

Neusgaten parallel Neusgaten v-vormig 

Man groter Man en vrouw hetzelfde 

Tanden rond Tanden gekarteld 

Neusopening in de schedel rond Neusopening in de schedel ui-

vormig 

Pup 21 dagen op de kant Pup kan binnen een uur zwemmen 

Voortplanting in december, dus 

pups moeilijk te tellen in de 

sneeuw 

Voortplanting in de zomer, dus 

veel verstoring bij 3 weken zoog-

periode door toerisme. Wordt bij 

laag water 2x per dag gezoogd. 

Wordt daarna verlaten. 
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In 1985 zijn hier voor het eerst 

weer pups geboren. We tellen er nu 

3000. Ze liggen geclusterd op de 

hogere waddelen. In de paartijd 

vormen de mannetjes harems. Ook 

het paren gebeurt op de kant. 

 

GSM 

Het is heel moeilijk om een schat-

ting te maken van zeehonden op 

zee, daarom wordt een aantal zee-

honden gevangen en gezenderd. Ze 

krijgen dan een GSM met GPS op-

geplakt die de gegevens en locaties 

doorbellen. De zender wordt in de 

vacht geplakt. Er wordt ook meteen 

van elke zeehond een bloedmonster 

genomen en elke zeehond krijgt een 

eigen merkteken. We zagen mooie 

plaatjes van grote sterke mannen 

met vangnetten en een klein vrouw-

tje dat kordaat aanwijzingen gaf. 

Tijdens het verharen vallen de zen-

ders af.  

 

Ieder zijn ding 

De zenders zijn erg kostbaar en 

worden zelden terug gevonden. 

Van de 140 zenders die in de Eems 

werden opgeplakt, zijn er zes terug 

gevonden. Met behulp van de zen-

dertjes is echter veel kennis opge-

daan over het leven van zeehonden. 

We zagen interessante grafieken en 

plaatjes met zwemroutes. Zeehon-

den zwemmen 80% van de tijd en 

tijdens het zwemmen zijn ze daar-

van 80% onder water. Er is veel va-

riatie in gedrag en zwemroutes. Dat 

is niet verwonderlijk, want de pups 

worden na 21 dagen verlaten. Ieder 

doet daarna zijn eigen ding. Sommi-

ge zeehonden blijven lokaal, ande-

ren zwemmen 100 kilometer per dag 

en struinen de zeeën rond Denemar-

ken, de Farne eilanden en de Orquis 

eilanden af. De zwervers komen wel 

weer terug, dus blijkbaar weten ze 

waar ze zijn.  

 

Zandspiering 

Midden op de Noordzee zijn veel 

zandspieringbanken en juist op die 

plekken verblijven de zeehonden 

veel en duiken ze veelvuldig onder 

water. Tijdens de rest van hun tocht 

duiken ze weinig. Het duiken zegt 

dus iets over het fourageren. Sophie 

liet ons een filmpje zien van een 

etende zeehond. Zeehonden eten bij 

voorkeur zandspiering en ook ande-

re bodemvissen. Dit blijkt ook uit 

het uitpluizen van zeehondendrol-

len. Ze eten vis die tot 20 centime-

ter groot is. Ze zijn dus nauwelijks 

een voedselconcurrent van de mens. 

Ze zorgen juist voor het wegvangen 

van zwakkere exemplaren, zodat 

meer goede vis voor de visserij 

over blijft. 
Tekst: 

Sandra Reijnders 
Foto’s: 

Sophie Brasseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) IMARES (voorheen Alterra) 

staat voor Institute for Marine Re-

sources & Ecosystem Studies. Het 

valt onder de koepelorganisatie Wa-

geningen UR (Wageningen Univer-

siteit en Researchcentrum). 



 



Roodborstje  

foto van Harrie Timmermans 
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ren in “de Nieuwe Wildernis”, de 

meest spectaculaire natuurfilm die 

ooit op Nederlandse bodem is ge-

maakt.  

 

Verhalen 

Sinds kort is Henk Meeuwsen ook 

schrijver. In De Scheet en andere 

verhalen uit “de Nieuwe Wildernis” 

vertelt hij met humor over wat hij 

zoal meemaakt tijdens het opnemen 

van natuurgeluiden. Het boek is een 

kijkje in hoofd, hart en ziel van een 

gepassioneerd natuurliefhebber. 

 

Gesigneerd  

In Bellevue komt Henk vertellen 

over zijn ervaringen achter de scher-

men van “de Nieuwe Wildernis”. 

Aansluitend wordt ook de film ver-

toond. Als toegangsbewijs ontvangt 

eenieder het door Henk gesigneerde 

boek “De Scheet”. 

 

 

 

 

Frans Vermeer 

H enk en Elly Meeuwsen, 

broer en zus uit Alphen, 

tellen samen al vijfentwintig jaar 

huiszwaluwnesten. Ook is Henk de 

geluidsman van de filmhit “De 

Nieuwe Wildernis”. Vandaag, op 6 

december, vertoont Mark & Leij 

zijn film en signeert hij zijn boek 

“De Scheet”. Ook krijgen we een 

kijkje achter de schermen.  

 

De Nieuwe Wildernis in Bellevue. 

6 December 2013. Vandaag verwel-

komt Natuurvereniging Mark & 

Leij Henk Meeuwsen in cafe-

restaurant Bellevue aan de Dorps-

straat in Chaam. Henk en zijn zus 

Elly tellen al 25 jaar huiszwaluw-

nesten in Alphen, Baarle-Nassau, 

Chaam, Gilze, Hulten, Molenschot, 

Riel en Ulicoten. 

 

Dierengeluiden 

Afgelopen anderhalf jaar was Henk 

echter ook erg druk met het opne-

men van allerlei dierengeluiden in 

de Oostvaarderplassen. Het resul-

taat van al dit werk kun je beluiste-

O ktober 2013 staat in ons ge-

heugen gegrift. Drie jonge 

vrouwen die velen van ons ken-

den zijn verongelukt in het ver-

keer.  

 

 

Op 1 oktober kwam Eline de Jong 

om en op 25 oktober Laura Adams 

en Dominique Geerts. Wij leven 

mee met de ouders, de familie, 

vrienden en collegae.  

 

 

Op de avond dat wij als vereniging 

met onze jaarvergadering wilden 

beginnen, kwamen veel sirenes 

langs Bellevue. Wij zullen blijven 

beseffen dat die avond hun levens 

abrupt eindigden. 

 

 

Sjef Langeveld 

 

Nog vaak  

zullen we  

Stilstaan 

Een kwart eeuw 

zwaluwen tellen 

Huiszwaluw, foto Henk Westra 
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I n oktober was er gelegenheid 

om te reageren op de concept-

structuurvisie Alphen-Chaam-

Galder. De natuurvereniging is 

blij met een nieuwe structuurvisie. 

Wel mag het van ons duurzamer. 

De reactie van Mark & Leij telt 

zeven A-4-tjes. In onze e-mail-

nieuws-brief 2013-47 is onze reac-

tie opgenomen. Ook kan je onze 

reactie terugvinden op onze site.  

 

Een kleine greep uit onze voor-

stellen 

 Natuur dient nadrukkelijker en 

herkenbaarder onderdeel te zijn 

van de structuurvisie; 

 De duurzamere landbouw dient 

onderdeel te zijn van de struc-

tuurvisie; 

 Anticiperen op het duurzaam 

worden van de landbouw en dit 

actief mogelijk maken; 

 Cittaslow sterker doorzetten, 

vooral deze waarde laten zien 

aan bewoners in aangrenzende 

gemeenten in duurzame ruimte-

lijke acties; 

 Typologie opstellen van de aan-

wezige natuur en natuurgebieden 

met bijbehorende ontwikkeling en 

maatregelen (natuurbeleids-plan) 

en de uitkomsten doorvertalen 

naar de structuurvisie; 

 Rekening te houden met Natura 

2000 gebieden, vooral met Belgi-

sche Natura 2000 gebieden bij 

Strijbeek, omdat Natura 2000 ge-

biedenbeleid Europees beleid is; 

 Meewerken aan het realiseren van 

de EHS en de Kaderrichtlijn wa-

ter en tegelijk het verbeteren van 

de landbouw en de recreatie steu-

nen. 

 

Sandra Reijnders 

 

Nieuwsgierig geworden?  

De volledige reactie van Mark & 

Leij is terug te vinden op: 

 

http://www.markenleij.nl/

werkgroepen/wp-content/

uploads/2013/11/131109-A-C-G.pdf 

Meer duurzaamheid gewenst 

in structuurvisie  

Alphen-Chaam-Galder 

Buitengebied van Alphen-Chaam, foto: Marth Wildhagen 

N adat Wim Dumont zich een 

jaar geleden als eindredac-

teur had teruggetrokken, is hij wel 

de foto’s voor de nieuwsbrief blij-

ven bewerken. Nu is hij echter ook 

daarmee gestopt en hoeft hij zich 

er niet meer om te bekommeren of 

er wel “bereik” is op de campings 

die hij aandoet. 

 

Gelukkig hebben we een waardige 

opvolgster voor Wim gevonden. 

Marian van Alphen is helemaal 

thuis in het bewerken van foto’s. 

Zij heeft een eigen bedrijf als gra-

fisch vormgever voor logo, huisstijl 

en website. Kijk maar eens op 

www.MarianMaakt.nl  

 

Genoeg reclame gemaakt nu. Ik 

ben blij dat de foto’s in goede han-

den blijven. Waar het kortom op 

neer komt is dus: 

 

Wim bedankt  
 

en  
 

Marian welkom 
 

Sandra Reijnders 

Wisselen van 

de fotowacht 
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de. In september werden enkele 

malen bonte strandlopers gezien op 

de Bleeke Heide. In september en 

oktober werd regelmatig een smel-

leken gezien op de Castelreesche 

Heide en op 28 september zelfs 3 

exemplaren. 

Vanaf begin oktober zijn de klapek-

sters al weer gezien op diverse 

plaatsen, zoals de Regte Heide en ’t 

Merkske maar nog niet op de Strij-

beekse Heide wat opvallend is. 

Grote Zilverreigers worden vanaf 

begin september bijna dagelijks 

gezien op vele plaatsen in de streek, 

maar niet in zulke grote aantallen 

als verleden jaar.  

Op 30 november werden maar liefst 

22 kleine barmsijzen waargenomen 

op de Regte Heide en op 7 oktober 

werden 2 ijsvogels gezien op de 

Regte Heide. 

In november werden grote aantallen 

geelgorzen gezien op ’t Merkse in 

de Broskens. Grote Gele Kwik-

staarten werden gezien op de Regte 

Heide, de Castelreesche Heide en 

langs de Oude Bredasebaan. Opval-

H et aantal e-mails dat naar 

mij werd opgestuurd, was 

aanmerkelijk minder dan afgelo-

pen zomer.  

Ook onze zuiderburen sturen re-

gelmatig waarnemingen op, waar-

van een aantal buiten het werkge-

bied van onze vereniging. 

De rubriek heet “Waarnemingen 

in de streek”. Opvallende waarne-

mingen uit de Belgische Kempen 

zullen hier ook worden vermeld. 

Heb je een leuke waarneming: blijf 

hem insturen zodat ook andere 

leden mee kunnen genieten. 

 

 

Vanaf begin oktober verblijft al 

weer een slechtvalk op de Bleeke 

Heide, hoewel de slechtvalk hier 

maar sporadisch gezien wordt. Deze 

herfst werd op de Castelreesche 

Heide ook regelmatig een slecht-

valk gezien. Op 5 oktober werden 

hier zelfs 2 exemplaren gezien.  

Op 26 november werd in het Mark-

dal een ruigpootbuizerd gezien, een 

zeldzame verschijning in onze 

streek en op 21 september een rosse 

grutto, zo mogelijk nog zeldzamer. 

Op 9 november werd een Europese 

kanarie gezien op de Castelreesche 

Heide. 

De eerste toendrarietganzen meld-

den zich op 30 september op de 

Bleeke Heide, op exact dezelfde 

datum als verleden jaar. Op 27 sep-

tember werden de eerste groepen 

kolganzen gezien op de Castel-

reesche Heide en inmiddels zijn al 

groepen gezien van 600 exempla-

ren. Op 7 oktober werd een rood-

halsgans gezien op de Bleeke Hei-

EEN (NIET ZO WILLEEEN (NIET ZO WILLE--

KEURIGE) GREEP UIT DE KEURIGE) GREEP UIT DE   

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

lend verder was de waarneming op 

1 september van 3 zwarte ooievaars 

op de Castelreesche Heide en op 31 

oktober en 1 november werd een 

waterpieper gezien eveneens op de 

Castelreesche Heide. Op 4 oktober 

ontdekte Frank Degenaar een zin-

gende vuurgoudhaan op zijn 

“landgoed”. Op 14 september werd 

een purperreiger gezien nabij het 

Bootjesven, vlak over de grens. 

 

 

Kruisbek 

In oktober en november werden 

volop kruisbekken gezien. Zoals 

voorspeld werd er tijdens het  Euro-

pees vogeltel-Euro Bird Watch een 

invasie van kruisbekken waargeno-

men. Het is van 2004 en 2005 dat 

de zangvogel, uit de familie van de 

vinken, nog in zulke grote aantallen 

ons land overtrok. De kruisbek is 

BIJZONDEREBIJZONDERE  

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

Waarnemingen in de streek 

Grote kruisbek, foto Harry Timmermans 
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niet alleen doortrekker, maar is al 

geruime tijd broedvogel in onze 

streek en wordt vooral in de 

Chaamse Bossen regelmatig waar-

genomen. 

De eerste helft van de 20e eeuw 

was er in Nederland ongeveer om 

de 6 à 7 jaar een invasie. Deze fre-

quentie is inmiddels toegenomen tot 

eens per 3 à 4 jaar terwijl ook de 

aantallen toegenomen zijn. Doordat 

in de crisisjaren veel naaldbossen 

zijn aangeplant zijn er incidenteel 

vogels blijven broeden. Aanvanke-

lijk was dit sporadisch, na een grote 

invasie en meestal werd dan in ja-

nuari-februari gebroed. Sinds 1975 

is het een jaarlijkse broedvogel 

(aanvankelijk 25-400 paar), die 

vooral sinds de jaren tachtig sterk in 

aantal is toegenomen tot ongeveer 

3500 paren na een invasiejaar. Dit 

heeft vermoedelijk te maken met 

het toegenomen aantal naaldbomen 

met zaadkegels als gevolg van de 

aanplant van naaldbossen in de ja-

ren dertig en veertig. Het voedsel 

bestaat voornamelijk uit zaden van 

naaldbomen. Vooral van sparren-

soorten, maar in de zuidelijke delen 

van het verspreidingsgebied ook 

dennen. Deze zaden kunnen ze han-

gend aan de kegels eruit verwijde-

ren, hoewel ze soms ook een hele 

kegel afbijten en meenemen naar 

een zitplaats (meestal op een ge-

vorkte tak) om daar de zaden te 

verwijderen. Ze kunnen daarbij 

soms vliegen met een kegel, die net 

zo zwaar is als ze zelf zijn. De za-

den van dennen zitten in de grotere 

en hardschubbige kegels, waardoor 

de vogels die zich voornamelijk 

hiermee voeden een iets zwaardere 

snavel hebben. Bij voedselgebrek 

zullen de vogels, die vooral spar-

renzaden eten, overschakelen op 

dennenzaden. 

 

Grote kruisbek 

Eind november werden enkele gro-

te kruisbekken gezien en gehoord 

in de Chaamse Bossen. De grote 

kruisbek is een zeer zeldzame gast 

in onze streek. Slechts één maal 

eerder werd de soort waargenomen 

in onze streek en wel op 10 oktober 

2007 op de Castelreesche Heide. 

Toen werden maar liefst 18 exem-

plaren gezien. 2013 kan de boeken 

in als een invasiejaar van grote 

kruisbekken. Verspreid over Neder-

land wordt deze zeldzame kruisbek-

soort nu in kleine aantallen waarge-

nomen. De laatste grote invasie van 

grote kruisbekken was ruim twintig 

jaar geleden, in 1990; in 2007 was 

er een kleine invasie in Nederland. 

Dat de soort vergeleken met de 

kruisbek zo weinig buiten zijn ver-

spreidingsgebied komt, heeft te ma-

ken met zijn stapelvoedsel: het zaad 

van grove den. Al sinds de zomer 

worden grote aantallen “gewone” 

kruisbekken (Loxia curvirostra) 

waargenomen. Begin oktober echter 

werden enkele grote kruisbekken 

(Loxia pytyopsittacus) gezien. Eerst 

enkelingen, maar al snel ook groep-

jes, in de staatsbossen op Texel bij-

voorbeeld. De laatste weken wor-

den steeds meer grote kruisbekken 

ontdekt en ondertussen zijn ze in 

alle provincies opgemerkt, met de 

grootste aantallen in Drenthe. Voor 

ervaren vogelaars is de grote kruis-

bek goed te herkennen aan het uiter-

lijk, maar ook aan het geluid. De 

vluchtroep is vergeleken met de 

kruisbek harder, lager en dieper, 

met een duidelijke “u”-klank. Het 

”belt” en galmt meer. Om de zaden 

uit de nog onrijpe kegels van de 

grove den te kunnen halen heeft de 

grote kruisbek een extra zware sna-

vel ontwikkeld. Kegels van de gro-

ve den zijn namelijk veel harder en 

houtiger dan de zachte kegels van 

de fijnspar, waar de kruisbek vooral 

op foerageert. De grote, ronde en 

zware snavel en de grote kop met 

de zware kaken is dus een belang-

rijk onderscheid met de kruisbek. In 

vergelijking met kruisbekken, waar 

grote vaak mee optrekken, is dat 

goed te zien. Maar de grote kruis-

bek is een maatje groter. 

 

IJsgors 

Op 20 oktober werd een ijsgors 

waargenomen op de Castelreesche 

Heide. De ijsgors is een zeer zeld-

zame wintergast in onze streek. In 

totaal vind ik 7 waarnemingen in 

mijn digitale archief. De eerste 

waarneming dateert van 15 februari 

1973 nabij de Emerput in Breda. De 

andere waarnemingen zijn allen van 

deze eeuw. De ijsgors is een zwaar-

gebouwde gors uit het Arctisch ge-

bied. Broeden gebeurt op de toendra 

met vaak als enige begroeiing wat 

kleine wilgjes. In de zomer zien de 

mannetjes er prachtig uit met een 

zwarte keel en zwart gezicht en een 

Visarend, foto Harrie Timmermans 

http://xeno-canto.org/150813
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roodbruin achterhoofd. Helaas zien 

wij ijsgorzen zo bijna nooit in Ne-

derland, de ijsgors is namelijk een 

wintergast en is dan in winterkleed. 

In Nederland overwinteren maar 

weinig ijsgorzen, maar met wat ge-

luk loopt je ze letterlijk tegen het 

lijf in een open gebied aan de kust 

en vliegt er een vlak voor je op. De 

ijsgors (Calcarius lapponicus) is 

een vogel uit de familie Calcariidae 

die in toendragebieden broedt en 

zuidwaarts trekt om in gematigde 

klimaten te overwinteren. In alle 

verendelen zijn de bovendelen rijk 

kastanjebruin met zwarte en beige 

strepen. De goed gemarkeerde oor-

streek, de lichte kruinstreep en het 

kastanjebruine achterhoofd zijn de 

duidelijkste determinatiegegevens. 

Het mannetje kan in de zomer on-

derscheiden worden door een zwart 

hoofd en een zwarte borst, onder-

broken door een duidelijk witte 

wenkbrauwstreep. Deze vogel leeft 

in rotsachtige toendragebieden en 

hij overwintert in steppen, omge-

ploegde landen en moerassen aan de 

kust. Hij voedt zich voornamelijk 

met zaden. De ijsgors komt voor 

van Scandinavië tot de Beringstraat, 

Canada en Groenland. Ze overwin-

tert in de steppen van Oekraïne en 

Siberië. IJsgorzen komen sporadisch 

voor in Nederland, wanneer ze op 

doortocht zijn. 

Damhert 

Op 24 oktober werd een damhert 

gezien op de Hondsdonk. Het dam-

hert is groter dan een ree en kleiner 

dan een edelhert. In Nederland komt 

het damhert voor op de Veluwe, in 

de duinen en op kinderboerderijen 

en hertenkampen. Er ontsnappen 

wel eens een of meer damherten, 

zodat er verspreid over Nederland 

verscheidene groepjes voorkomen, 

in vrijwel elke provincie. Wellicht is 

dat hier ook het geval. Het damhert 

werd in 2004 op de Nederlandse 

Rode Lijst voor zoogdieren gezet in 

de categorie "bedreigd". De actuele 

status is "niet bedreigd". Er mag 

dus niet zomaar op gejaagd wor-

den. Ook mogen ze niet worden 

verplaatst. Het beheer van het 

Kroondomein op de Veluwe voert 

desondanks het beleid om het dam-

hert in dit natuurgebied uit te roeien 

en lijkt zich van deze wet weinig 

aan te trekken. 

 

Karin Mulders op 31 augustus en 

1 september: 

Op 31-08-13 in het redelijk 

open bosgebied aan het verlengde 

van de Boerenbaan een overvlie-

gende en hoorbare boomvalk. Daar 

ook een grote oranje-gele zwart 

UIT DE MAILBOX 

IJsgors 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Calcariidae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toendra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scandinavi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beringstraat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Siberi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_ree
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edelhert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veluwe_(streek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duin_(geografie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertenkamp_(park)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Rode_Lijst_(zoogdieren)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Rode_Lijst_(zoogdieren)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroondomein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veluwe_(streek)
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gestreepte vlinder, zou dit een Kei-

zersmantel kunnen zijn? 

Op zondag 1 september vloog de 

boomvalk over de weilanden voor 

dat bosgebied en ging even paal 

zitten. 

 

Ad Jansen op 27 september: 

Zojuist landden er 10 rietganzen, 

tegenover mijn huis in Ulicoten, op 

een pas omgewoelde graanakker. 

Nadat ze een half uurtje gefoera-

geerd hadden, stegen zij weer op en 

vlogen richting Chaam. 

 

Frank Degenaar op 28 septem-

ber: 

Deze middag wat trek boven de 

Blokkenweide van buizerds maar 

ook van een slechtvalk! De eerste 

keer dat ik die hier heb gezien. 

  

Henk Laarhoven op 7 oktober: 

Vanmiddag zeer veel vogels op de 

Bleeke Heide. 300 a 400 kolganzen 

en toendrarietganzen met daartus-

sen een zeer fraaie roodhalsgans. 

Tussen enkele buizerds vloog een 

visarend over. 

Totaal 6 buizerds, een torenvalk en 

een slechtvalk op een paaltje en 

jagend op de kieviten. 

Ongeveer 400 Kieviten, 50 wulpen, 

2 kemphanen en 2 zwarte ruiters. 

Verder nog een streepgans, 60 

grauwe ganzen, brandgans, 2 knob-

belzwanen, dodaars, 30 smienten, 

kuifeend, 10 slobeenden en 40 win-

tertalingen. Bij de Maaien een grote 

zilverreiger en 2 roodborsttapuiten. 

Er vlogen ook nog 3 oranje luzerne-

vlinders en 2 dagpauwogen. Al met 

al een spectaculaire middag. 

 

Henk Laarhoven op 19 oktober: 

Vanmiddag op de Regte Heide op 

trek 25 buizerds (waaronder een 

groep van 12 en een van 8 stuks). 

Ook al een klapekster, 2 grote zil-

verreigers, 6 blauwe reigers en 20 

kolganzen (foeragerend tussen meer 

dan 100 grauwe ganzen). 

 

Frank Degenaar op 19 oktober: 

Vandaag een hoop vogeltrek: kol-

ganzen, aalscholvers, leeuweriken, 

vinken, sijzen enz. maar ook boven 

de Blokkenweide een kruisbek! 

 

Eugène v.d. Linden op 24 okto-

ber: 

Vanmiddag (24-10) rond half vier 

cirkelden er 27 buizerds en 1 sper-

wer boven wijk IJpelaar te Breda. 

 

Jan Vermeulen op 27 oktober: 

De boomklever zit nu al meer dan 2 

maanden in mijn tuin, wel opmerke-

lijk. 

 

 

 

Johan Schaerlaeckens op 1 no-

vember: 

Gisteren een wel hele late vis-

arend biddend boven het (volgens 

mij) visloze Stoutjesven. De omge-

ving is nog altijd verstoken van 

klapeksters en het graan wil maar 

niet rijp worden dus ook geen geel-

gorzen.  

 

Johan Schaerlaeckens op 17 no-

vember: 

We (met Frank, Wim en Hans) had-

den vanmorgen een grote gele kwik 

aan de oever van de Strijbeekse 

Beek vanaf brug Oude Baan 

(richting Ponderosa). 

 

 

 

Jan Vermeulen 

Bredaseweg 14  

4861 AH Chaam  

In deze rubriek zijn de waarne-

mingen tot en met 1 december 

2013 verwerkt. 

 

Met dank aan allen die de 

moeite namen hun waarnemin-

gen 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 

 

 

Damhert, foto Karin van Alphen 
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Stijn Leestmans op. 18 november: 

Aangezien wij ook veel naaldbos-

sen hebben en ook met heide ertus-

sen (Elsakker, Strijbeekse Heide, 

Chaamse Bossen, kolonies, ....) zou 

het mij niet verbazen dat er ook bij 

ons ergens zitten. 

Op 13/11 hadden we op de telpost 

op de Castelreesche Heide vermoe-

delijk ook 2 grote overvliegend. Het 

is wel een zeer moeilijke soort om 

te determineren zowel qua geluid 

als op zicht. Dus vogelboek mee en 

vooral foto's en geluidsopnames 

beluisteren op waarnemingen, om 

ze nog beter onder de knie te krij-

gen en vergeet ook niet uit te kijken 

naar witbandkruisbek. die zit ook al 

in Nederland. Ook de barmsijzen 

niet vergeten. er is weer een invasie 

van grote barmsijzen op komst (en 

een beetje bezig al). Over Falsterbo 

dit jaar al 20.000 en ook al en paar 

witstuitbarmsijzen. Dus trek de bos-

sen in en als ge er vindt, gelieve 

even te laten weten aub. 

 

Harry van Vugt op 19 november: 

Na vier dagen watervogels tellen 

was ik wel toe aan een boswande-

ling met mijn hondje.  

Vooraf goed het geluid van de grote 

kruisbek beluisterd duidelijk anders 

dan van de gewone kruisbek. Ik was 

in het Chaamse bos amper een paar 

honderd meter van de parkeerplaats 

bij de Leemputten toen ik er al een 

duidelijk een aantal keren hoorde 

roepen maar er kwam geen ant-

woord, hou het dus op een vogel. Ik 

zag hoog in een grove den een vo-

gel die op een kruisbek leek maar 

meer ook niet. Verder in het bos 

geen meer gehoord in het nu vogel-

arme bos zelfs op het Ossengoor zat 

niets. 

 

Stijn Leestmans op 27 november: 

Gisteren zag Huub Don 2 grote 

kruisbekken in de bossen van 

Chaam en Jan van den Ouweland 

belde mij dat hij op een ruigpoot-

buizerd aan het zien was te Meersel

-Dreef langs de Mark. Zie  

 

http://waarneming.nl/waarneming/

view/80410811 

 

Misschien goed dat deze laatste nog 

eens wordt gecheckt, maar zijn uit-

leg klonk wel goed. 

 

 

 

 

 

Jan Vermeulen 

 

W e starten het nieuwe jaar 

met heel veel plannen en 

hopen weer vele foto's van de 

prachtige natuur te kunnen ma-

ken. Als jullie dit stukje lezen, is 

de foto expositie voorbij en komen 

er alweer nieuwe activiteiten aan. 

Naast onze vaste bijeenkomsten en 

veldtochten, maken we af en toe 

een uitstapje of volgen we een 

workshop. Zo gingen we afgelopen 

jaar in maart naar de Oostvaar-

dersplassen. 

 
Biesbosch 

Begin volgend jaar blijven we dich-

ter bij huis: we gaan de Biesbosch 

in. Onder leiding van Jacques van 

der Neut, bij velen van ons bekend, 

gaan we met een stille boot naar 

stille en sfeervolle plekjes zoeken. 

Daar hopen we weer hele mooie 

foto's te maken. Er is zo veel be-

langstelling onder onze fotowerk-

groepleden, dat we deze tocht twee 

keer organiseren. 

  

Doe mee! 

Ook zin om mee te doen? Meld je 

dan aan bij:  

 

 

mwildhagen@kpnplanet.nl 

 

 

Groetjes, Marth 

coördinator fotowerkgroep 

Berichtje  

van de foto-

werkgroep 

 

http://waarneming.nl/waarneming/view/80410811
http://waarneming.nl/waarneming/view/80410811
mailto:mwildhagen@kpnplanet.nl
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T ijdens onderzoek in het Drie-

landenpark bij Vaals werden 

voor het eerst hazelmuizen gevon-

den in nieuwe begraasde natuur-

gebieden. Een opsteker voor ARK 

Natuurontwikkeling die in Zuid-

Limburg werkt aan het verbeteren 

van het leefgebied van hazelmui-

zen en tal van andere soorten. 

 

Hazelmuizen kwamen vroeger in 

grote delen van Limburg voor. 

Maar de laatste tientallen jaren 

heeft de hazelmuis sterk te lijden 

gehad van biotoopvernietiging en 

versnippering. Nu komt de soort 

alleen nog voor in het uiterste zuid-

oosten van Limburg. Om het tij te 

keren wordt gewerkt aan verbete-

ring van de kwaliteit van het leef-

gebied. Diverse natuurorganisaties 

in Limburg maken daar nu werk 

van. ARK is aan de slag gegaan 

met het ontwikkelen van natuurlij-

ke bosranden en met het aanleggen 

van verbindingszones. Door grond 

aan te kopen en deze te ontwikke-

len tot natuurgebied met exten-

sief begraasde bosranden en stru-

welen ontstaan de leefgebieden die 

hazelmuizen nodig hebben. 

Met de hazelmuis profiteren er 

meer bijzondere dieren van de stru-

weelontwikkeling. Zo broedden er 

afgelopen zomer twee paar grauwe 

klauwieren en ’s winters gebruikt 

de zeldzame klapekster de doorn-

struiken om gevangen muizen aan 

op te prikken. 

 

Bon: Natuurbericht.nl en ARK 

 

 

 

 

Hazelmuis duikt op in  

begraasde natuur 

A RK Natuurontwikkeling en 

Natuurmonumenten zijn be-

gin oktober 2013 in Zuid-Limburg 

gestart met een onderzoek naar de 

wilde kat. Gedurende drie maan-

den zal met cameravallen worden 

gezocht naar dit zeer zeldzame 

dier. 

 

De wilde kat is sinds de Middeleeu-

wen niet meer aangetroffen in Ne-

derland. De laatste jaren werd de 

wilde kat enkele malen waargeno-

men in Zuid-Limburg. Niet ver-

wonderlijk, want in de landen om 

ons heen gaat het langzaam aan 

beter met de wilde kat. Dankzij 

toename van de oppervlakte natuur 

en door goede bescherming zijn de 

katten zich nu aan het uitbreiden 

richting Limburg. Als wilde katten 

zich opnieuw vestigen in Nederland 

is het wenselijk dat er goede grens-

overschrijdende verbindingen tus-

sen natuurgebieden zijn. Deze groe-

ne verbindingen kunnen er voor 

zorgen dat de wilde kat, maar ook 

allerlei andere soorten, zich makke-

lijker kunnen verplaatsen van hun 

huidige leefgebieden in de Eifel en 

de Ardennen naar Nederland. Ook 

aanpassingen in de inrichting van 

het landschap en het beheer van 

natuurgebieden kan positief uitpak-

ken voor de wilde kat. 

 

Bron: ARK 

 

 

 

 

 

ARK en  

Natuurmonumenten op 

zoek naar de wilde kat 

 

 

R ond de eeuwwisseling zat er 

plots weer volop ansjovis in 

de Noordzee. Daar was geen Brus-

sels overleg of een visquotum aan 

te pas gekomen. Net een beetje 

warmer zeewater was voldoende 

om het visje over het dooie punt 

heen te helpen.  

 

Al zijn de aantallen hier lang niet 

zo groot als in de oceanen. Eind 

jaren veertig ging het crescendo 

met de ansjovis. Daarna zakte de 

populatie in. Midden jaren negentig 

begon het visje echter weer aan een 

opmars. De huidige opmars is voor-

al te danken aan de stijgende tem-

peratuur van het zeewater. De hoge-

re watertemperatuur zorgt ook voor 

geschikte paaiplaatsen in de Duitse 

Bocht waar het normaal gesproken 

te koud is. 

 

Bron: Resource 

 

 

 

Johan Schaerlaeckens 

Ansjovis wachtte op een 

warmere Noordzee 

Uitgelicht extra 

Ansjovis  

Hazelmuis  

http://www.resource.wageningenur.nl
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I n deze rubriek worden opmer-

kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 

milieu, natuur, landschap en cul-

tuurhistorie weergegeven. Met 

dank aan Johan Schaerlaeckens 

voor de aangeleverde informatie. 

 

Vogels en zoogdieren profiteren 

van Europees natuurbeheer 

Goed nieuws uit natuurbescher-

mingsland! Dankzij goede bescher-

mingsmaatregelen gaat het weer de 

goede kant op met een aantal tot de 

verbeelding sprekende vogels en 

zoogdieren. Bij de vogels gaat het 

beter met kraanvogel, wilde zwaan, 

lepelaar, ooievaar, Spaanse keizer-

arend en zeearend. Bij de zoogdie-

ren gaat het onder andere om wolf, 

bruine beer, bever, steenmarter en 

lynx. De beschermingsmaatregelen 

zijn een combinatie van soortbe-

scherming, het beschermen en ver-

beteren van de leefgebieden en, in 

sommige gevallen, de herintroduc-

tie van betrokken soorten. Ook het 

terugdringen van chemische bestrij-

dingsmiddelen en het verminderen 

van de jacht heeft voor veel soorten 

positief gewerkt. 

Enkele voorbeelden: wolf en bever 

hebben hun geografische versprei-

dingsgebied sinds 1960 gemiddeld 

met 30 procent vergroot. De popu-

latiegroei van de kraanvogel be-

draagt 1000 procent tussen 1960 en 

2005.   

De toename van een aantal van de-

ze soorten is ook in Nederland te 

zien. Veertig jaar geleden broedden 

er in Nederland rond de 200 paar 

lepelaars, in 2012 waren dat er 

2490. Sinds 2006 broeden zeearend 

en kraanvogel weer in Nederland. 

Dankzij een intensief bescher-

mingsprogramma is de ooievaar 

van zo goed als uitgestorven in de 

midden jaren zeventig, nu weer een 

gewone Nederlandse vogel met on-

geveer 700 paar. 

Een netwerk van aaneengesloten 

natuurgebieden is cruciaal voor de 

toekomst van heel wat diersoorten. 

Natura 2000 heeft het potentieel en 

de ambitie om zo’n Europees net-

werk te vormen, maar het blijft aan 

de lidstaten om een maximale invul-

ling te geven aan die plannen: heel 

veel andere soorten hebben het im-

mers nog steeds moeilijk vooral 

door de alsmaar toenemende intensi-

vering van de landbouw. 

Bron: Vogelbescherming Nederland 

citeert uit ‘Wildlife Comeback in 

Europe’ 

 

Weidevogelboeren boeken einde-

lijk succes 

Na jarenlang somber nieuws over de 

weidevogels, is er eindelijk iets po-

sitiefs te melden. Tegen de landelij-

ke trend in gaat het bij de weide-

vogelboeren goed met de weidevo-

gels. Uit een analyse van het broed-

succes van weidevogels bij achten-

veertig van de honderd Weidevogel-

boeren blijkt dat het aantal grutto’s 

op deze bedrijven van 948 broedpa-

ren is toegenomen tot 1043. Dat is 

een grotere toename dan verwacht, 

namelijk 10 procent.  

Ook andere weidevogelsoorten ver-

tonen zo’n vooruitgang. Zo ging de 

kievit van 1026 naar 1120 paar, een 

toename van 9%. Een grote verras-

sing, omdat de kievit landelijk ge-

zien veel last heeft gehad van de 

koude winters. De tureluur ging 

van 541 naar 592 broedpaar, een 

toename van 9 procent. De scholek-

ster steeg van 486 naar 523 paar, 

een groei van 8 procent. Zes van de 

achtenveertig boeren hadden broe-

dende watersnippen. Eén bedrijf 

had maar liefst zeven broedparen. 

Honderd paar veldleeuweriken 

broedden er bij een kwart van de 

bedrijven. De veldleeuwerik is de 

afgelopen decennia met 98% ach-

teruit gegaan en is op grasland vrij-

wel geheel verdwenen.  

Bron: Vogelbescherming Neder-

land 

 

Sterke achteruitgang weidevogels 

lijkt af te nemen 

Het aantal weidevogels in ons land 

gaat sinds de jaren ’90 sterk achter-

uit. Voor het eerst in lange tijd is er 

ook hoop. De laatste vijf jaar gaat 

de achteruitgang minder hard en 

sommige soorten, zoals de grutto 

en tureluur, laten zelfs een lichte 

Uitgelicht 

Grutto 

http://www.vogelbescherming.nl/kraanvogel
http://www.vogelbescherming.nl/lepelaar
http://www.vogelbescherming.nl/ooievaar
http://www.vogelbescherming.nl/lepelaar
http://www.vogelbescherming.nl
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
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toename zien. Of dit een blijvende 

verandering is, zullen de komende 

jaren moeten uitwijzen.  

Kenmerkende soorten van het boe-

renland als grutto, kievit, scholek-

ster en veldleeuwerik laten sinds 

1990 een sterke achteruitgang zien. 

De laatste vijf jaar lijkt de trend 

voor enkele soorten ten positieve te 

veranderen. Grutto en kievit zijn in 

die periode licht toegenomen en 

tureluur en veldleeuwerik gaan niet 

meer zo hard achteruit. Van een 

echte langjarige kentering in de 

ontwikkeling van de weidevogel-

stand is echter nog geen sprake. 

Toch geven deze cijfers hoop. Het 

lijkt er op dat alle partijen die be-

trokken zijn bij het weidevogelbe-

heer steeds succesvoller worden de 

vogels te helpen. Vergroting van 

het areaal kruidenrijk grasland met 

een  hoog waterpeil kan een verde-

re impuls geven aan het herstel van 

weidevogelpopulaties. Dit type 

grasland biedt kuikens schuilgele-

genheid en voedsel. De omvang 

van deze gebieden is echter nog te 

klein om de weidevogels voor Ne-

derland te kunnen behouden.  

Met de decentralisatie van het na-

tuurbeleid komt de verantwoorde-

lijkheid voor de uitvoering en in-

vulling van het agrarisch natuurbe-

heer en -bescherming bij de provin-

cies te liggen. De meeste inspan-

ningen voor weidevogels vinden 

plaats in Friesland, gevolgd door 

Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Groningen. De aantallen per pro-

vincie verschillen sterk per soort. 

Voor de grutto en kievit is Fries-

land het belangrijkst. Noord-

Holland is voor de slobeend be-

langrijk, terwijl provincies als Gel-

derland, Drenthe en Noord-Brabant 

dat zijn voor de veldleeuwerik. 

Bron: Sovon Vogelonderzoek, Ne-

derland 

 

Duitsland geeft het voorbeeld bij 

de redding van de grutto 

Grootschalige vernatting is de sleu-

tel tot succes met weidevogelbe-

heer. In Noordrijn-Westfalen is de 

Luzerne-faunaranden: gecontro-

leerde muizenhaarden 

De faunarand is een van de bekend-

ste meerjarige natuurbeheermaatre-

gelen in agrarisch gebied. Doordat 

faunaranden een positief effect heb-

ben op de aanwezigheid van veld-

muizen kan vraatschade ontstaan in 

aangrenzende agrarische gewassen 

en gras. Dit zou het enthousiasme 

van boeren om te participeren in 

agrarisch natuurbeheer kunnen tem-

peren. De Werkgroep Grauwe Kie-

kendief test nu een nieuwe vorm 

van akkerrandbeheer die doeltref-

fend is uit ecologisch oogpunt, 

schade door muizen beperkt en te-

vens minder subsidie vergt. Kern 

van het idee is dat een strook van 

het meerjarige gewas luzerne wordt 

ingezet als buffer. 

Goed beheerde randen bleken een 

bron van insecten voor bijvoorbeeld 

veldleeuwerik en gele kwikstaart. 

Maar faunaranden bleken ook goe-

de kraamkamers voor veldmuizen, 

kostbaar voedsel voor veel roofvo-

gels en uilen. 

Bij experimenten kwam uit muizen-

onderzoek naar voren dat luzerne 

als een ‘natuurlijke’ buffer lijkt te 

werken tegen de uitloop van veld-

muizen naar landbouwgewassen  

Nieuwe faunaranden met luzerne-

buffer passen in het streven om na-

tuurbeheer in agrarisch gebied te 

vernieuwen: ecologische doelen 

halen op een goedkopere manier, 

terwijl de landbouwkundige inpas-

baarheid wordt vergroot. Luzerne 

onderdeel maken van de faunarand 

resulteert in lagere kosten voor na-

tuurbeheer, wat er voor kan zorgen 

dat natuurmaatregelen in agrarisch 

stand van de wulp stabiel maar gaan 

grutto, tureluur en kievit achteruit. 

Via grootschalige herstelprojecten 

probeert men het tij te keren. Onze 

oosterburen worden vooral geïnspi-

reerd door het succes bij de Düm-

mersee. Dit 2500 hectare grote na-

tuurgebied, 40 kilometer ten noor-

den van Osnabrück, werd met een 

Europese LIFE-subsidie aangekocht 

en grootschalig “vernat”. Dit leidde 

tot onder andere een verdrievoudi-

ging van het aantal broedende wa-

tersnippen en wulpen en een ver-

dubbeling van het aantal grutto’s. 

Ook keerden verdwenen soorten als 

zomertaling, kwartelkoning en veld-

uil terug. 

Grutto’s broeden bij de Dümmersee 

vooral in de natste delen om zo 

grondpredatoren als vossen en 

steenmarters te mijden. Uit zender-

onderzoek bleek dat de ouders met 

de jongen vanuit de natte broedge-

bieden naar de omringende natuur-

hooilanden trekken omdat daar het 

insectenaanbod voor de kuikens wel 

driemaal groter is. 

Net over de grens bij Millingen ligt 

het Vogelrichtlijngebied “Neder-

rijn“, dat 26.000 hectare groot is. 

Hierin ligt “Die Hetter“ (656 hecta-

re), waar sinds 2009 maatregelen 

voor verbetering van het leefgebied 

van de grutto worden uitgevoerd. Er 

zijn gronden aangekocht en deels 

ondiep afgegraven, slootoevers ver-

flauwd en de grondwaterstand is 

met stuwen en dammen verhoogd. 

De laatste jaren broedden er weer 50 

paren grutto’s. Richtjaar is 1970, 

toen er nog 180 paren broedden. 

In Nederland komt ook steeds meer 

aandacht voor vernatting van weide-

vogelgebieden, maar die is nog 

slechts gericht op de aanleg van 

kleinschalige plasdras-terreinen. De 

Duitse voorbeelden laten zien wat 

de potenties zijn van een groot-

schalige aanpak. Voor meer infor-

matie: www.life-uferschnepfe.de 

Bron: Vogelbescherming Nederland 

 

 

 

veldmuis 

http://www.sovon.nl
http://www.sovon.nl
http://www.life-uferschnepfe.de/
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gebied ook op een lange termijn 

gewaarborgd zijn. 

Bron: Werkgroep Grauwe Kieken-

dief 

 

Achteruitgang vlinders gestopt? 

De achteruitgang van de bedreigde 

vlinders lijkt te zijn gestopt. Dit 

blijkt uit de indicator die het CBS 

heeft ontwikkeld om de lengte van 

Rode Lijsten te volgen. Deze lijsten 

zijn een belangrijke aanwijzing 

voor de biodiversiteit: hoe goed of 

slecht gaat het? Het Ministerie van 

Economische Zaken heeft deze in-

dicator opgenomen in de rijksbe-

groting als meetlat voor de stand 

van de biodiversiteit in ons land. 

Tussen 1995 en 2006 kwamen er 

steeds meer diersoorten op de Rode 

Lijst waaronder ook dagvlinder-

soorten. Eigenlijk waren dit de na-

weeën van de enorme achteruitgang 

in de jaren zestig en zeventig, toen 

ons land geheel op de schop ging en 

veel vlinders gedwongen werden 

zich terug te trekken in natuurge-

bieden. Sinds 2006 lijkt de situatie 

voor de bedreigde soorten gestabili-

seerd. De achteruitgang van de vlin-

derdiversiteit lijkt eindelijk gestopt. 

De Vlinderstichting is voorzichtig 

positief over deze cijfers. Men 

plaatst ook de kanttekening dat de 

afgeremde afname wel eens te wij-

ten zou kunnen zijn aan het feit dat 

de bodem bereikt is en het dus nau-

welijks slechter kan gaan. We moe-

ten ons ook realiseren dat veel vlin-

ders zich nog steeds in de gevaren-

zone bevinden.  

Bron: De Vlinderstichting 

 

 

Johan Schaerlaeckens 

N atuur– en milieuvereniging Markkant vindt onze nieuwsbrief erg 

mooi en wil daar graag bij aansluiten. Maar ook op andere terrei-

nen zouden we de krachten kunnen bundelen. 

 

Goed plan 

Markkant heeft ruim honderd leden en heeft zijn werkgebied in Ulvenhout, 

Bavel en Breda-Zuid, dus net ten noordwesten van het Mark & Leij-gebied. 

Het ledental van Mark & Leij schommelt rond de 500. Het voorstel tot sa-

menwerking is in de ledenvergadering toegelicht en de leden vonden de sa-

menwerking een goed plan. Het kan voor beide verenigingen voordelen op-

leveren, ook financieel. Het overleg met Markkant wordt daarom voortgezet 

en over de kosten wordt onderhandeld. 

 

Versterking 

Ook op de redactie zijn we overwegend positief over het voorstel, mits we 

versterking krijgen. Het is voor ons natuurlijk extra werk en daar mag mens-

kracht tegenover staan. Over de lay-out worden we het vast wel eens. Naar 

verwachting kan de lezer van de nieuwsbrief van Mark & Leij volgend jaar 

dus enkele Markkant-pagina’s aantreffen met onderstaand logo. We gaan er 

van uit dat dit voor beide verenigingen een verrijking is. 

 

Sandra Reijnders 

 

Natuur & milieuvereniging 

Markkant zoekt  

samenwerking 

Foto Henk Westra 

http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/
http://www.vlinderstichting.nl
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sinds 1865 een begrip 

café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

 0161 491215 
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 

Opgericht op vrijdag 18 april 1997 
 

 

 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 

 

 Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 

cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 

gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de 

ruimste betekenis. 

 Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit 

gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed. 

 Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschaps-

waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden 

en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 

 

individueel lidmaatschap:  € 14,00 per jaar. 

 

 

gezinslidmaatschap:  € 17,50 per jaar. 

 

Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. 
 

voorzitter: Sjef Langeveld, Chaam 

secretaris: Monique van den Broek, Chaam 

penningmeester: Frans Vermeer 

secretariaat: Postbus 24, 4860 AA Chaam 

  tel. 0161-491445 

  E-mail: secretaris@markenleij.nl 
 

 

 

Bankrekening  NL16RABO 0104 6682 96  

ten name van Natuurvereniging Mark en Leij te Chaam. 
 

 

 

Website  : www.markenleij.nl  

E-mail  : info@markenleij.nl  
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