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Heb jij je 
contributie 
al betaald? 

 

Ja? Fijn, dan kunnen wij ons 

bezig houden met het be-

schermen van de natuur. 

 

Nee? Wat vervelend. Nu 

moeten we brieven gaan 

schrijven, postzegels plakken 
en soms na twee brieven nog 

bij mensen langs gaan om te 

vragen of ze wel lid willen 

blijven. Het zou fijn zijn als 

je snel even op pagina zes 

kijkt en gehoor geeft aan de 

oproep. 

 

Hartelijk dank namens de 
natuur in en om Galder, 

Chaam, Alphen en Baarle! 

 

N atuurbalans - Limes Divergens, een adviesbureau voor natuur en 

landschap, heeft een nieuwsbrief uitgebracht over het wel en wee 

van het herintroductieproject van de boomkikker in Noord-Brabant. Uit 

deze nieuwsbrief hebben wij alle relevante gegevens voor het M&L-gebied 

samengevat.  

De boomkikker was in het verleden in Noord-Brabant geen zeldzame ver-

schijning. Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw ging de soort echter 

zeer sterk achteruit. Uiteindelijk resteerden slechts drie geïsoleerde leefge-

bieden in de hele provincie.  

 

Vanwege de kwetsbare situatie van deze historische populaties in Noord-

Brabant is, op initiatief van de provincie, het Brabants Landschap, Natuur-

monumenten en Staatsbosbeheer, besloten tot het uitvoeren van enkele herin-

troducties van de boomkikker in voormalige leefgebieden. De ontwikkeling 

van deze extra leefgebieden betekent enerzijds risicospreiding terwijl vanuit 

deze gebieden in de toekomst ook verdere uitbreiding van de soort op na-

tuurlijke wijze kan plaatsvinden. 

Het herintroductieproject is in 2009 van start gegaan en had een doorlooptijd 

van vijf jaar.  

Om de ontwikkelingen van de herintroducties goed te kunnen volgen en het 

project te kunnen evalueren, wordt er jaarlijks onderzoek uitgevoerd naar 

kooractiviteit, naar de populatieontwikkelingen en naar de overleving van de 

juvenielen die jaarlijks in de nieuwe leefgebieden worden uitgezet  

 

 
(Vervolg op pagina 3) 

Boomkikkers  
in het Mark & Leij-gebied 

Boomkikker, foto Tineke van Eeuwen 

Voorjaar Voorjaar   

Uitsnede foto van Tineke van Eeuwen 
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aanvang  activiteit  onderwerp  spreker  locatie 

maart

22 WG excursie wandeling fotogroep -- WG

29 9:00 werkdag opschoondag -- marktplein Chaam

29 9:00 werkdag werkdag -- marktplein Chaam

31 9:00 werkdag opschoondag -- marktplein Chaam

april
2   9:00 werkdag opschoondag -- marktplein Chaam

4   9:00 werkdag opschoondag -- marktplein Chaam

5   9:00 werkdag opschoondag -- marktplein Chaam

6   8:45 excursie excursie Liereman -- Brouwerij - Chaam

13 9:30 excursie wandelen Baarle -- Loswal Baarle

17 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

18 20:00 lezing zandbijen en meer Arie Koster Bellevue

19 WG excursie wandeling fotogroep -- WG

mei
11 9:30 excursie wandelen Baarle -- Loswal Baarle

15 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

17 WG excursie wandeling fotogroep -- WG

25 9:00 excursie excursie boswachterij Dorst -- Wouwerdries Chaam

juni
8   9:30 excursie wandelen Baarle -- Loswal Baarle

19 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

? 9:00 excursie M&L fietstocht -- Bellevue

21 WG excursie wandeling fotogroep -- WG

juli
13 9:30 excursie wandelen Baarle -- Loswal Baarle

17 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

19 WG excursie wandeling fotogroep -- WG

augustus
10 9:30 excursie wandelen Baarle -- Loswal Baarle

21 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

23 WG excursie wandeling fotogroep -- WG

Natuuragenda 
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Boomkikkeractiviteit in het Merk-
ske 

Binnen het beekdal werden maxi-

maal 45 roepende mannen gehoord. 

Als we daar de ruimere omgeving 

bij optellen, dan komt het totaal op 

maar liefst 59 roepers op 17 loca-

ties! Daarbij zijn afstanden tot zeker 

4,5 km overbrugd naar het Gouver-

neursbos in België. In de Hollandse 

Bossen lijkt de boomkikker zich nu 

ook echt gevestigd te hebben, met 

zeker 10 roepende mannen. In beide 

gebieden liggen naar verwachting 

goede kansen voor de soort. In het  

kader van ruilverkaveling hebben 

bovendien grote ontwikkelingen in 

het Belgische deel van het beekdal 

plaatsgevonden, gecombineerd met 

de aanleg van diverse fraaie poe-

len en laagtes die zeer geschikt 

ogen voor de boomkikker. Ver-

wacht wordt dat de soort hier de 

komende jaren zal opduiken. 

Op 17 juli 2013 hebben Bart Weel 

en Ben Crombaghs de potentiële 

voortplantingswateren bemonsterd 

met een schepnet. Vanwege de goe-

de spreiding van kooractiviteit, wa-

ren de verwachtingen hooggespan-

nen. Er werden in drie wateren lar-

ven aangetroffen, maar de vangst-

aantallen waren gering. 

 

Samengevat door:  

Johan Schaerlaeckens  

met als bron:  

Natuurbalans-Limes Divergens  

 

Boomkikkeractiviteit in het 
Broek 

Op 27 mei 2013 wist Jeroen Stout-

jesdijk maar liefst 46 roepende 

mannen te vinden in het Broek. 

Vergeleken met de 4 roepende 

mannen in 2012 is dit een explosie-

ve toename. Bovendien vond de 

kooractiviteit in 2013 wijdverspreid 

door het gebied plaats: in 11 wate-

ren, met dichtheden tot 13 mannen 

per water. Aanvullend heeft Jeroen 

onderzoek gedaan in de ruimere 

omgeving van het Broek in de peri-

ode 30 mei t/m 7 juni 2013. Hij 

vond boomkikkers tot op circa 1,7 

km afstand van het Broek. In totaal 

betreft het 7 locaties met zeker 10 

verschillende roepers. Een hele dui-

delijke verspreiding dus van de die-

ren vanuit het Broek naar de omge-

ving! Het totaal aantal mannetjes in 

(de omgeving) van het Broek dat 

kooractiviteit vertoonde bedraagt 

daarmee minimaal 56.  

Helaas bleken in geen enkel water 

larven aanwezig te zijn en waren 

veel wateren drooggevallen. Bo-

vendien werd in enkele wateren 

stekelbaars aangetroffen. Kees Ak-

kermans van Natuurmonumenten 

heeft voorspoedig een aantal wate-

ren met relatief kleine ingrepen 

aangepakt, om ze veilig te stellen 

als voortplantingswater voor de 

boomkikker. 

 

 
 

O nder het motto "Het Mark-

dal, vroeger, nu en straks" 

organiseert de Vereniging Mark-

dal op 24 maart een grote pu-

blieksavond over cultuurhistorie in 

zaal Vianden, Viandenlaan 5 in 

het Ginneken te Breda (voor zowel 

leden als niet-leden). 

 

Karel Lee nders , his torisch-

geograaf van het Markdal bij uit-

stek, neemt ons met anekdotes, 

kaarten en foto's terug in de tijd.  

Jettie Rattink, voorzitter van de 

Vereniging, treedt op als moderator. 

In de pauze kunt u kennisnemen 

van de verkeersvisie van de Vereni-

ging. Ton Kroes zal aan de hand 

van kaarten een toelichting geven 

op deze verkeersvisie. 

Chanan Hornstra zal in de pauze 

een toelichting geven op de plannen 

die voor Strijbeek ontwikkeld zijn. 

 

Voor het volledige programma van 

de avond: zie 

 

 http://www.verenigingmarkdal.nl  

 

of kunt u bellen met de secretaris:  

 

Joop van Riet  

06-4000 7219 

Het Markdal 

vroeger, nu 
en straks 

24 maart Publieksavond  

 

"Het Markdal, vroeger, nu en 
straks"  

met een cultuurhistorische tint 
 

met o.a. Karel Leenders 

 
20.00 uur 

Zaal Vianden 

Boomkikker, foto Tineke van Eeuwen 



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   44    

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 bekendste plant is de wilde ga-

gel. In de folder "Landschap de Lie-

reman" 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. 

 

Proef de heide! 

De wulp is misschien wel de meest 

opvallende broedvogel in het Land-

schap De Liereman. Deze steltloper 

is gemakkelijk te herkennen aan zijn 

grijsbruin gespikkeld verenkleed en 

zijn lange omlaaggebogen snavel. In 

het voorjaar kan je het mannetje 

‘wulpse’ vluchten zien maken om 

zijn territorium af te bakenen. Al 

zwevend produceert hij een jode-

lend gezang, een voorjaarsgeluid dat  

 

onlosmakelijk verbonden is met het 

Landschap De Liereman. Al even 

typisch is de wilde gagel, een 

struikje dat ook wel de ‘lavendel 

van de Kempen’ genoemd wordt. 

In april kleuren de katjes van de 

mannelijke gagelstruiken het land-

schap oranjebruin. Als je over zijn 

blad wrijft, geeft de gagelplant een 

prettige aromatische geur vrij. In de 

middeleeuwen werd wilde gagel of 

‘postel’ gebruikt om bier te brou-

wen. Natuurpunt heeft dat oude 

gebruik in ere hersteld: proef een 

lekker glas ‘Gageleer’ in het bezoe-

kerscentrum! 

 

Staalkaart van Kempense Fauna 
Een flinke reeënpopulatie deelt het 

natuurgebied met vos, bunzing, 

hermelijn en wezel. Naast water- en 

weidevogels als wintertaling, 

slobeend, wulp, grutto, kievit en 

scholekster broeden in het Land-

schap De Liereman ook tal van 

roofvogels waaronder buizerd, wes-

pendief, torenvalk, boomvalk, sper-

wer en ransuil. Onder de kleinere 

broedvogels noteren we ijsvogel, 

blauwborst, roodborsttapuit, geel-

Excursie naar Landschap de Liereman 

Konikpaard, foto Jacolien Plugge 

Zondag 6 april 
 

Vertrek: 8.45 uur  

vanaf de Brouwerij tegenover 
de kerk in Chaam en om  

9.00 uur  
vanaf de loswal in Baarle 

 

Terug: circa 13.00 uur 

 
Advies: carpoolen en reis-

kosten vergoeden aan de 
chauffeur  

= 10 euro verdelen over 

alle inzittenden 
 

Honden zijn niet toegelaten 
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gors, kneu, boompieper en boom-

leeuwerik. In de vennen leeft de 

zeldzame rugstreeppad. Ook de 

insectenfauna is bijzonder gevari-

eerd: libellen, dag- en nachtvlin-

ders, waterwantsen, zandloopke-

vers, graafwespen en –bijen bevol-

ken de verschillende leefgebieden. 

 

Oog in oog met het oerpaard 
Klokjesgentiaan, heidekartelblad, 

moerasviooltje, ronde en kleine 

zonnedauw, veenbes, waterviolier, 

sterzegge, witte en bruine snavel-

bies, veenbies, moeraswolfsklauw 

en koningsvaren zijn maar enkele 

van de honderden plantensoorten 

die in het Landschap De Liereman 

groeien en bloeien. Voor het be-

houd van die natuurwaarden doet 

Natuurpunt onder meer een beroep 

op begrazing met Shetlandpony’s 

en Poolse Koniks, de terugge-

kweekte vorm van de tarpan, het 

Europese wilde oerpaard. Zij zor-

gen voor het beheer van de heide en 

de weilanden in de Hoge Mierdse 

Heide, De Liereman en de Lakshei-

de. In het deelgebied De Brakeleer, 

belangrijk voor weidevogels, gra-

zen runderen. 

 

Praktisch 
Mark en Leij organiseert op zondag 

6 april een excursie naar de Liere-

man tussen Oud-Turnhout en Aren-

donk. We vertrekken om 8.45 uur 

op de Brouwerij tegenover de kerk 

in Chaam. Mensen uit Baarle kun-

nen een kwartiertje later aansluiten 

op de Loswal. Rond 13.00 uur ver-

wachten we terug te zijn in Chaam. 

Wij adviseren te carpoolen en stel-

len voor een onkostenvergoeding 

aan de bestuurder te geven van 

€0,20 per kilometer, evenredig ver-

deeld over chauffeur en het aantal 

passagiers. Bij vier personen komt 

dit voor deze excursie neer op 

€2,50 per persoon. 

 

Honden zijn helaas niet toegelaten. 

 

Op vrijdag, 18 april geeft 

Arie Koster een bijzon-

der interessante lezing 

over zandbijen en nog 

veel meer. Een lezing die 

minstens zo boeiend is 

als zijn CV. 

 
Arie Koster, (stads)ecoloog, bio-

loog, imker, expert op het gebied 

van bijvriendelijke inrichting van 

het openbaar groen, heeft de liefde 

voor plant en dier al van huis uit 

meegekregen. Zijn vader was in 

Schiedam tuinman en had een 

volkstuin. 

 

Op zijn veertiende solliciteerde Arie 

bij dierentuin Blijdorp maar ze von-

den hem te jong voor zondagdien-

sten (!). 

 

Arie trad vervolgens in zijn vaders 

voetsporen door hovenier te worden 

bij een firma die particuliere tuinen 

en gemeentelijk groen verzorgde. 

Hij besloot avondopleidingen te vol-

gen voor gediplomeerd hovenier. 

 

18 april 

20.00 uur 

Bellevue 
Arie Koster 

Dialezing over bijen 
 

Na een korte periode in de chrysan-

tenteelt sloeg hij een geheel andere 

weg in en werd hij vormingswerker. 

Na acht jaar vormingswerk vatte hij 

in 1975 de draad van flora en fauna 

weer op door biologie te gaan stu-

deren aan de Utrechtse universiteit. 

Hij deed onderzoek naar maskerbij-

en, waardoor hij verzeild raakte bij 

steenfabrieken in het rivierenland 

en aan spoorlijnen, waar deze insec-

ten veelvuldig voorkomen. 

 

Hij kwam aansluitend als spoor-

wegbioloog bij de NS terecht, trad 

in dienst bij de Adviesgroep Vege-

tatiebeheer van het ministerie van 

landbouw en werkt sinds 1989 als 

stadsecoloog aan de Dorschkamp, 

instituut voor bosbouw en groenbe-

heer te Wageningen. 

 

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. 

 

In de aanloop naar het 'Inter-

nationaal jaar van de biodiversiteit 

2010' heeft Arie Koster in 2009 het 

initiatief genomen tot de onli-

ne bijenhelpdesk. 

 

www.bijenhelpdesk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Joost van den Ouweland 

Zandbijen en meer 

Lezing 18 april 
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O p zondag 25 mei gaan we, 

onder leiding van een gids, 

wandelen in boswachterij Dorst.  

  

Landschapspark 

Voordat er begin 20e eeuw volop 

bos werd aangeplant in de bos-

wachterij Dorst bestond het gebied 

uit vooral open stuifzand met heide. 

In het kader van het Landschaps-

park “de Open Linie” zijn herstel-

werkzaamheden uitgevoerd om dit 

oude landschap in ere te herstellen 

en te behouden. Staatsbosbeheer 

verwijderde de rijke bovenlaag in 

een gebied van ongeveer 13 hectare 

in de ”Vijftig bunder” achter De 

Hannebroek. Na het afgraven is hier 

een halfopen landschap met heide 

en open zand ontstaan. 

 

Natuurontwikkeling 
Het halfopen landschap gaat een 

positieve natuurontwikkeling krij-

gen voor de omgeving, diverse 

grassen en korstmossen gaan hier-

van profiteren en zich opnieuw ont-

wikkelen. Ook wordt verwacht dat 

levendbarende hagedissen, nacht-

zwaluwen en dagvlindersoorten, 

zoals het heideblauwtje, zich hier 

thuis gaan voelen. 

Merkwaardig 

Lopend door de uitgestrekte bos-

wachterij Dorst, sta je plotseling oog 

in oog met een merkwaardig bouw-

werk. Temidden van alle natuur eist 

het alle aandacht op. Je blijft kijken 

zonder precies te weten wáár je naar 

kijkt. In het bosgebied bij Dorst, 

tussen Oosterhout, Breda en Til-

burg, staan zogenaamde follies. Dit 

zijn architectonisch dwaze bouw-

werken die alleen de functie hebben 

je te verrassen en een beroep doen 

op je gevoelens. 

 

 

Sandra Reijnders 

Excursie boswachterij Dorst 

Foto Paul Obbens 

V oor het komende jaar blijft 

de hoogte van de contributie 

ongewijzigd, namelijk €14 voor 

een individueel lidmaatschap en 

€17,50 voor een gezinslidmaat-

schap. 

 

Mogen wij diegene die er niet voor 

kiezen een machtiging af te geven, 

verzoeken hun lidmaatschapsbij-

drage voor het verenigingsjaar 

2014 per omgaande over te maken 

op bankrekening NL16 RABO 

0104 6682 96 t.n.v. Natuurvereni-

ging Mark & Leij? 

 

 

Frans Vermeer 

Contributie 

over-
gemaakt? 

I n nieuwsbrief 68 is in de terug-

blik op de lezing over zeehon-

den, een fout in de tekst geslopen. 

Niet de grijze maar de gewone zee-

hond komt het meest voor. De vol-

gende tekst is wel juist.  

 

Soorten 

In Nederland zijn de grijze zeehond 

en de gewone zeehond de belang-

rijkste soorten. De gewone zeehond 

komt het meest voor. Ook de grijze 

zeehond zien we veel en plant zich 

hier voort. Daarnaast zijn er nog 

vier andere soorten die we soms 

hier zien.  

 

 

 

Sandra Reijnders 

 
Excursie 

Zondag 25 mei 

 
Vertrek: 9.00 uur  

vanaf marktplein Wouwer-
dries in Chaam 

 

Terug: circa 13.00 uur 
 

Erratum 
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O ok natuurvereniging Mark & 

Leij is  nu suppor ter  van 

Cittaslow. Tot nu toe waren vooral 

bedrijven benaderd om mee te 

doen. Mark & Leij pleit ervoor dat 

meer verenigingen zich aansluiten 

bij het kloppend Cittaslow-hart. 

 

Het klopt heel slow 
Cittaslow mag nog meer gaan leven 

in Alphen-Chaam. Het is belangrijk 

dat meer en meer burgers zich be-

wust worden van de bijzondere 

waarden van de gemeente waarin 

we wonen, aldus Sjef Langeveld. 

Daardoor komen er meer initiatie-

ven die invulling geven aan de 

Cittaslow-gedachte, waardoor onze 

gemeente kwalitatief nog sterker 

wordt. Het Cittaslow-hart kan snel-

ler kloppen. Zijn tot nu toe vooral 

bedrijven supporter, het zou goed 

zijn als zich meer verenigingen en 

burgers aan zouden sluiten. Vereni-

gingen en burgers die de Cittaslow-

doelstellingen nastreven. Dat zijn er 

vele, sommigen zonder dat ze zich 

ervan bewust zijn.  

 

In Midden Delfland klopt het 

We hebben ook één of meer promo-

tors nodig. Mensen die uitdragen 

wat er zo bijzonder is aan ‘onze’ 

Cittaslow-gemeente. Mensen die 

vertellen wat we er allemaal aan 

doen. We kunnen ons laten inspire-

ren door Tineke van Nimwegen. Zij 

is wethouder in ‘haar’ cittaslow 

gemeente Midden Delfland. Mid-

den Delfland is een groene corridor 

tussen de stedelijke agglomeraties 

rond Rotterdam en Den Haag en het 

oprukkende kassengebied van het 

Westland. Zij vertelt over de koe in 

de wei, de stichting groen-goud, 

bed en breakfast bij de boer, kring-

looplandbouw, groenfonds, duur-

zaam verspreid liggend glas, gan-

zen, zwanen, schaatsen en kanoën. 

Als voorbeeld heeft ze een ‘echte 

belangrijk dat er een goede "onder-

legger" komt, waarin de waarden 

van de natuur, het landschap, de 

bossen en de cultuurhistorie goed 

zijn vastgelegd en zijn terug te vin-

den. Het moet een document zijn 

wat steeds rijker wordt. Deze onder-

legger kan gebruikt worden bij de 

ruimtelijke ontwikkeling, om te 

checken hoe we met water omgaan, 

om te raadplegen bij bouwplannen, 

maar vooral kan hij gebruikt wor-

den door iedere bewoner, bezoeker 

of toerist om bewuster te genieten. 

Ook zou het goed zijn om ook het 

verkeer ‘slow’ te maken. Langzaam 

rijden is goed voor milieu, mens en 

dier. Verder maakt de onderlegger 

het makkelijker om de activiteiten 

binnen je bedrijf of vereniging te 

laten ‘kloppen’ met de Cittaslow 

doelstellingen. Verenigingen en 

bedrijven kunnen elkaars supporter 

zijn om Cittaslower te worden. 

 

 

Sjef Langeveld 

Sandra Reijnders 

Delflandse’ grastas bij zich, die ze 

aan iemand uitreikt. Tineke gelooft 

in het bundelen van de krachten-

driehoek bestuurskracht, bedrijfs-

kracht en gebiedskracht. Daar gaat 

je Cittaslow-hartje toch wel wat 

sneller van kloppen. 

 

Iets meer opkloppen 

Gemeente Alphen-Chaam heeft ook 

veel te bieden en is op een andere 

manier weer heel bijzonder. Wist je 

dat, behalve het Kempische Heide 

Schaap en het Chaams Hoen, ook 

een edelhertenboerderij uit Hulten 

zich bij Cittaslow Alphen-Chaam 

heeft aangesloten? En dat er bussen 

van heinde en verre komen om de 

meditatiepaden van Angel Place te 

komen bewandelen? En dat we 

Cittaslow campings hebben omdat 

het hier zo mooi is? Het Cittaslow-

hart klopt verscholen tussen het 

groen. Voor verenigingen en bedrij-

ven ligt er een belangrijke promo-

tierol te wachten. 

 

Activiteiten kloppend maken 
Naaste goede promotors is het ook 

Met Sjef aan de keukentafel 
Laat Cittaslow-hart kloppen 

Tijdens de fototentoonstelling die ‘onze’ fotowerkgroep in december hield, koos 

burgemeester Harry Nuijten uit 22 slakkenfoto’s deze slak. De foto komt op het ge-

meentehuis te hangen. De foto is gemaakt door Tineke van Eeuwen. 
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D e jaarlijkse quiz op vrijdag 10 

januari bij Natuurvereniging 

Mark en Leij kende een verrassend 

begin. Na de openingswoorden van 

voorzitter Sjef Langeveld reikte 

burgmeester Nuijten oorkondes uit 

die behoren bij het supporterschap 

van Cittaslow.  

 
Oorkondes  

De burgemeester gaf in zijn toelich-

ting aan, dat Mark & Leij al jaren 

lang de belangen van de natuur in 

de gemeente behartigt. De vereni-

ging is een serieuze gesprekspartner 

bij 'groene' onderwerpen. Er wordt 

steeds gezocht naar de dialoog; met 

gemeente, burgers en boeren. 

Behalve de eigen activiteiten: ex-

cursies en lezingen over de natuur 

binnen de gemeentegrenzen, wordt 

er veel aandacht besteed aan de bio-

diversiteit en het behoud van na-

tuur. Het bewustzijn ten aanzien 

van het milieu en duurzaamheid 

zijn de reden van bestaan voor 

M&L. 

Er wordt steeds gezocht naar mid-

delen om een groot publiek te berei-

ken: innovatie. 

Mark & Leij maakt (graag) gebruik 

van streekproducten bij presentjes 

en prijzen (M&L Quiz). Dit is een 

bewuste keuze. “ Alleszins reden 

om deze vereniging te waarderen 

met een oorkonde, die verbonden is 

aan het supporter zijn van Cittaslow 

en het daarbij behorend gedachte-

goed. 

Ook Piet van Riel werd naar voren 

geroepen, hetgeen wellicht enigs-

zins verassend voor hem was. De 

burgemeester gaf in zijn toelichting 

aan, dat Piet aan de Hondsdonkse-

weg in Chaam een extensief melk-

veebedrijf op landgoed de Honds-

donk runt, waardoor de relatie met 

Cittaslow natuurlijk heel snel ge-

legd is. Daarnaast heeft hij bij het 

runnen van zijn bedrijf ook veel 

aandacht voor natuur en landschap 

en de instandhouding van het cul-

tuurhistorisch erfgoed en daarmee 

samenhangend duurzaam onderne-

men. Piet veelal aan het woord als 

kritische burger, die vanuit zijn be-

wogenheid en bevlogenheid aan-

dacht vraagt voor een andere kijk 

Kwis en waarachtig  

een mooie avond met verrassing: 
oorkondes supporters Cittaslow uitgereikt 

Quizknop 

Het winnende team: Markdal 
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De organisatie beschikt over een 

programma waarmee je op een knop 

kunt slaan als je het antwoord weet. 

Wie het eerst drukt mag …. Inder-

daad het eerst antwoord geven. 

Goed antwoord 2 punten er bij, fout 

antwoord 1 punt eraf. Deze keer 

werd de groepen gevraagd een afge-

vaardigde aan te wijzen die over een 

specifiek onderwerp veel zou kun-

nen weten. Bijvoorbeeld dierenras-

sen of bruggen. Nou dat viel nog 

niet zo mee. Wel een leuke wijzi-

ging in het programma. Er werd na-

tuurlijk gestreden, maar zoals de 

meeste mensen zeggen: “het is een 

gezellige avond, het gaat eigenlijk 

nergens om, maar toch …” Na alle 

rondes, de beoordeling door de jury, 

konden de winnaars bekend ge-

maakt worden. Natuurvereniging 

Markdal was winnaar van deze ron-

de, gevolgd door de Gemeente Alp-

hen-Chaam op de tweede plaats en 

als derde de “Jonge Blommekes”. 

Zij konden met hun prijs en natuur-

lijk de eer, nog wat nakletsen en 

genieten van weer een geslaagde en 

gezellige avond. Met dank aan 

Mark en Leij en haar vrijwilligers. 

 

 

Tekst: 

Wim Pijnacker    

Foto’s: 

John van Raak 

Tabel: 

Sandra Reijnders 

op zaken dan algemeen wordt voor-

gesteld. Zijn positief kritische bena-

dering was en is welkom en zeker 

als supporter van Cittaslow zal hij 

zich niet onthouden van een kri-

tisch volgen van hetgeen in dat ka-

der plaatsvindt. In zijn dankwoord 

riep hij collega’s op om zijn voor-

beeld van duurzaam “boeren” te 

volgen. Na dit alles en het nemen 

van de foto’s startte de quiz. 

 

Quiz 

Voorzitter Sjef droeg de verdere 

afhandeling van de quiz graag over 

aan Victor, die deze taak al jaren 

naar ieders goedkeuren uitvoert. 

Naast de champagne en koffie die 

door hem aangeboden werd dus 

ook weer zijn inzet als quizmaster. 

Voor een gezelschap van ongeveer 

80 personen werd een toelichting 

gegeven op de inhoud van de quiz 

2014. Weer een fraai staaltje vrij-

willigerswerk. Maar liefst twee ron-

des van 30 mondelinge vragen, 2 

keer vijf muzikale vragen en tus-

sendoor nog voorwerpen raden die 

door Sandra aan de tafels geshowd 

werden. Plus nog eens een aantal 

doe-opdrachten en loop-opdrach-

ten, kortom een scala aan kennis-

testen voor de elf groepen die zich 

geformeerd hadden voor deze ene 

echte quizavond van het jaar bij 

Mark en Leij. Nieuw was deze keer 

een andere opzet van de knoppen-

ronde. Even voor de duidelijkheid. 

  

Kopijdata en nieuwsbrieven 
  

Nieuwsbrief voorjaar 

Inleveren kopij tot derde vrijdag van februari 

Verschijnt omstreeks 21 maart  

 

Nieuwsbrief zomer 

Inleveren kopij tot derde vrijdag van mei 

Verschijnt omstreeks 21 juni  

 

Nieuwsbrief najaar 

Inleveren kopij tot derde vrijdag van augustus 

Verschijnt omstreeks 21 september 

 

Nieuwsbrief winter 

Inleveren kopij tot tweede vrijdag van november 

Verschijnt omstreeks 14 december 

TEAM VRAGEN DOE KNOP VRAGEN DOE KNOP TOTAAL

1 Markdal 24 6 -1 28 18 4 79

2 Alphen-Chaam 26 5 -1 25 20 0 75

3 de Jonge Blommekes 26 6 -1 21 20 2 74

4 the Founding Fathers 30 5 -2 23 16 0 72

5 team Baarle 27 6 -1 21 18 0 71

6 NL Gilze-Rijen 22 5 1 25 15 1 69

7 de Kwaoienhoek 24 6 0 24 15 -1 68

8 Saome 24 5 0 23 16 0 68

9 team Jong Bloed 24 5 4 20 12 2 67

10 Spek en Bonen 29 5 0 19 13 0 66

11 Bubbels 23 5 0 23 15 0 66

Uitslag Mark & Leij Nieuwjaarsquiz 2014

RONDE 1 RONDE 2
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Tineke van Eeuwen. 

 

Ook was er op aanvraag van de ge-

meente een tweeëntwintigtal op-

dracht foto's van slakken te bezich-

tigen. Dit was in het kader van 

"Cittaslow". Burgemeester Harry 

Nuijten koos hieruit zijn favoriete 

foto (zie pagina 7). De bedoeling is, 

dat deze foto vergroot op het ge-

meentehuis komt te hangen. Op 

deze slakkenfoto's kon niet worden 

gestemd door het publiek. De foto 

die de burgervader koos, was er 

toevallig ook één van Tineke van 

Eeuwen. Op één van de foto’s op 

pagina 13 zie je Tineke in volle ac-

tie. 

 

De fotoclub kijkt met veel plezier 

terug op deze drukbezochte en gra-

tis toegankelijke tentoonstelling en 

vond het weer een hele eer dit te 

hebben mogen organiseren. De ex-

positie, met minder foto’s, is nu nog 

te bewonderen in het restaurant ge-

deelte van Sint Janshove, Sint 

Janstraat 6 in Baarle Nassau. De 

foto's zijn daar tot Pasen te bezich-

tigen. Vanaf september 2014 zijn de 

foto's te bewonderen in "de Hoogt" 

te Alphen. 

 

Bent u nog geen lid van Natuurver-

eniging Mark & Leij en vindt u het 

leuk om deel te nemen aan één van 

onze werkgroepen, kijk dan eens 

voor meer informatie op onze web-

site www.markenleij.nl of volg ons 

op facebook. 

 

 

 

 

 

 

Fotowerkgroep Mark & Leij 

stemmen, kwamen een eerste, een 

tweede en een derde plaats tevoor-

schijn. Onder de foto's stonden 

geen namen vermeld maar cijfers, 

de bezoekers stemden dan ook niet 

op een fotograaf maar op de foto. 

 

Uitslag telling vrije foto's 

Eerste plaats: foto nr.1, landschap-

foto van " 't Goudbergven" door: 

Jacolien Plugge Schamle. 

Tweede plaats: foto nr. 35 "Macro 

Vleesvlieg" door: Tineke van Eeu-

wen. 

Derde plaats: foto nr. 36 "Macro 

Libel in druppels gevangen" door: 

O p zaterdag 14 en 15 december 

vond er in Zaal Bellevue een 

fototentoonstelling plaats van de 

fotowerkgroep van de natuurvere-

niging Mark & Leij. Maar liefst 

300 bezoekers kwamen de tentoon-

stelling bewonderen. 

 

Op de tentoonstelling hingen 59 

vrije foto's, allen genomen in het 

gebied tussen de Mark en de Leij. 

De bezoekers konden hieruit de 

naar hun mening beste foto kiezen 

en deze keuze invullen op een stem-

biljet. 253 Bezoekers vulden een 

stembiljet in. Na het tellen van de 

Fototentoonstelling Mark & Leij  

een succes 

Derde plaats: foto nr. 36 "Macro Libel in druppels gevangen" door: Tineke van 

Eeuwen 
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Tweede plaats: foto nr. 35 "Macro Vleesvlieg" door: Tineke van Eeuwen 

Winnende foto: foto nummer1 tijdens de tentoonstelling, landschapfoto van " 't Goudbergven" door: Jacolien Plugge Schamle  
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A fgelopen jaar is voor de foto-

werkgroep van Mark en Leij 

heel succesvol geweest. 

We hebben verschillende tochten 

ondernomen, met onder andere als 

resultaat, een hele mooie expositie 

waar we heel veel bezoekers heb-

ben mogen verwelkomen. Ook zijn 

er enkele nieuwe leden bijgeko-

men, die met veel plezier aan de 

slag zijn gegaan met fotografie en 

met het ontdekken van de natuur 

in en rondom de Mark en de Leij. 

 

Met deze hobby ga je ook heel an-

ders kijken naar kleine en grote na-

tuurwondertjes. Het jaar zijn we 

gestart met een workshop in de 

Oostvaardersplassen, gegeven door 

Steven Ruiter. De expositie was de 

afsluiting van 2013. De film De 

Nieuwe Wildernis, getoond op 6 

december bij Bellevue, was voor 

ons een soort van herhaling, omdat 

het heel herkenbaar was, want 

we hebben tijdens de workshop ook 

heel dichtbij en tussen de paarden 

vertoefd. 

 

Dit nieuwe jaar zijn we opnieuw 

goed begonnen, door alweer een 

aantal nieuwe mensen te begroeten, 

die een avond wilden proeven van 

en zien hoe we werken. Opnieuw 

zijn we op stap geweest. Deze keer 

hebben we door De Biesbosch ge-

struind en gevaren, onder leiding 

van Jacques van der Neut, boswach-

ter in de Sliedrechtse Biesbosch. Hij 

heeft ons heel veel laten zien, waar-

onder bevers en ijsvogeltjes en we 

hebben volop tijd gehad om te foto-

graferen. De groep was zelfs zo 

groot, dat er twee excursiedagen 

zijn georganiseerd. Beide keren 

heeft Moeder Natuur ons verrast 

met prachtige luchten. 

 

Dit jaar gaan we ook nog het eiland 

Tiengemeten bezoeken, een uitstap-

je dat al lang op ons verlanglijstje 

staat. 

 

Heb je ook zin om van alles te ont-

dekken op het gebied van natuurfo-

tografie, meld je dan aan. 

Je bent van harte welkom. 

 

 

 

Groetjes, Marth. 

Coördinator fotowerkgroep  

Mark en Leij. 

Bericht van de fotowerkgroep 

Op deze en de volgende drie pagina’s een greep uit de vele foto’s die zijn gemaakt tijdens de uitstap naar de Biesbosch.  

Fotografen: Harrie Timmermans, Durk Keuning, Marianne van Riel, Thea van Eck, Marth Wildhagen, Tineke van Eeuwen,  

Marian van Alphen en Stefanie de Beer. 
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Biesbosch  
foto Harrie Timmermans 
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Het totale aantal ganzen in de streek 

was hoger dan in voorgaande jaren. 

Maximaal werden 1700 toendrariet-

ganzen gezien en maar liefst 15.000 

kolganzen. Opvallend was verder 

dat evenals vorig jaar de ganzen 

meer verspreid gezien werden. 

Grootste aantallen werden gezien op 

de Bleeke Heide en in de Ginder-

door in Chaam. Opvallend waren de 

twee waarnemingen van enkele klei-

ne rietganzen op de Bleeke Heide. 

In december en januari werden op 

diverse plekken kleine zwanen ge-

zien met een maximum van 117 

exemplaren op 9 december op Bed-

af. Wilde zwanen werden nauwe-

lijks gezien, met een grootst aantal 

van 10 exemplaren op 28 december 

op de Bleeke Heide. Evenals vorige 

winter werden relatief veel waarne-

mingen van de blauwe kiekendief 

gemeld. Deze roofvogel werd ge-

zien in het gehele Mark & Leij ge-

bied, met een grootst aantal van 4 

exemplaren op 6 februari op de Reg-

te Heide. Op 28 december werd een 

velduil gezien op de Regte Heide en 

op 4 januari werd een jagend smel-

leken gezien op Snijders in Chaam. 

Meest opvallend was de waarne-

ming van een witbandkruisbek op 

13 december op de Strijbeekse Hei-

de. Op 14 februari werd een bokje 

opgestoten in het Broek. De grote 

zilverreiger is inmiddels een ver-

trouwde verschijning in onze streek 

en deze vogel werd de gehele winter 

op vele plaatsen gezien, zij het niet 

in zulke grote aantallen als de voor-

gaande jaren. Slechtvalken werden 

gezien op de Castelreesche Heide, 

Strijbeekse Heide, de Regte Heide, 

’t Merkske, Snijders en de Bleeke 

Heide. Opvallend is dat het hier 

steeds om één exemplaar ging en 

niet meerdere exemplaren, zoals in 

voorgaande jaren vooral op de 

Bleeke Heide het geval was. Van 

H et aantal e-mails dat naar 

mij werd opgestuurd, was 

niet erg groot. De rubriek “Uit de 

mailbox” bevat nu dan ook het 

werkelijk aantal berichten dat 

werd verstuurd. Uit deze reeks van 

waarnemingen is een overzicht 

samengesteld, waarbij uiteraard de 

website waarneming.nl weer is ge-

raadpleegd voor onze streek. De 

rubriek heet “Waarnemingen in de 

streek”. Opvallende waarnemin-

gen uit de Belgische Kempen zul-

len hier ook worden vermeld. Heb 

je een leuke waarneming: blijf 

hem insturen zodat ook andere 

leden mee kunnen genieten. 

Nederland heeft dit jaar eigenlijk 

geen winter gehad. Op 1 maart be-

gint de meteorologische lente en de 

conclusie is dat dit een van de 

zachtste winters ooit gaat worden. 

Het wordt de op één na of op twee 

na zachtste ooit. Op dit moment 

staat de gemiddelde temperatuur 

van deze winter op 5,9°C. Daarmee 

staat de winter 2014 voorlopig op 

de derde plaats in de lijst met zacht-

ste winters, maar een tweede plek 

zou in de komende acht dagen nog 

behaald kunnen worden. 2007 was 

de warmste winter ooit. De gemid-

delde temperatuur lag toen op 6,6°

C. De afgelopen winter gaat waar-

schijnlijk het record van minste lan-

delijke vorstdagen laten sneuvelen. 

In 2007 werden 15 vorstdagen ge-

teld, het laagste aantal ooit. De tel-

ler staat dit jaar pas op 10 en naar 

alle waarschijnlijkheid komt er niet 

een meer bij. 

 

EEN (NIET ZO WILLEEEN (NIET ZO WILLE--

KEURIGE) GREEP UIT DE KEURIGE) GREEP UIT DE   

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

december tot en met februari wer-

den middelste bontes spechten ge-

zien en gehoord op de Hondsdonk, 

Luchtenburg, Valkenberg en de 

Castelreesche Heide. Goudvinken 

werden bijna dagelijks gemeld in 

de streek en het lijkt erop dat deze 

prachtige vink toeneemt in onze 

streek. De grote kruisbek werd 

vooral in de Chaamse Bossen ge-

zien en gehoord en op 6 februari 

werden zelfs 9 exemplaren gezien 

hier. De laatste waarneming dateert 

van 23 februari op de Strijbeekse 

Heide. Kruisbekken werden vele 

malen gezien en evenals bij de gro-

te kruisbek moet er sprake zijn van 

een heuse invasie. Deze winter 

werden opvallend veel kleine barm-

sijzen en enkele grote barmsijzen 

gezien. Op de Bleeke Heide over-

winterde een grote groep wulpen en 

maximaal werden 800 exemplaren 

geteld. Het aantal waarnemingen 

van klapeksters was beduidend 

minder dan de vorige jaren. Op de 

Strijbeekse Heide werd zelfs geen 

enkele klapekster gezien! Waarom? 

Wie het weet mag het zeggen. Deze 

winter werden veel meer vuurgoud-

hanen gezien dan voorgaande jaren. 

In totaal werden 14 vogels gezien. 

Op 24 februari werden de eerste 

groepen kraanvogels gezien op de 

Strijbeekse Heide en de Honds-

donk. Het maximale aantal dat ge-

zien werd was ca. 40 ex. Op 14 de-

cember werd een ijsgors gezien op 

Waarnemingen in de streek 

Kolganzen, foto Hans Gebuis  
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de Strijbeekse Heide, een wel heel 

zeldzame gast in onze streek. 

 

 

Kolgans 
Op 10 en 11 januari werden ca. 

12.000 – 15.000 kolganzen gezien 

op de Bleeke Heide. Dergelijke 

aantallen waren nog nimmer in de 

streek waargenomen. Het hoogste 

aantal tot voor die tijd was 6.000 

ex. op 16 januari 2005, natuurlijk 

ook op de Bleeke Heide. In de ze-

ventiger jaren van de vorige eeuw 

was de kolgans nog een weinig ge-

ziene wintergast in de streek. 

Hooguit 100 vogels werden soms 

gezien, maar vanaf 1981 werden 

grotere aantallen (450 ex.) gezien. 

In de loop der jaren werd de kol-

gans steeds algemener en sinds de 

eeuwwisseling overwinteren elk 

jaar enkele duizenden ex. in het 

Mark & Leij gebied. De kolgans is 

een van de algemeenste overwinte-

rende ganzen in Nederland. Als 

broedvogel is de soort schaars. De 

typische witte snavelbasis en de 

dwarse zwarte 'vegen' over de buik 

maken de soort gemakkelijk her-

kenbaar. De typische V-vormige 

vlucht dient om energie te bespa-

ren; gebleken is dat vogels bij toer-

beurt de leiding nemen. De andere 

vogels volgen dan in de 'slipstream' 

van de voorganger, die dus het 

zwaarste werk doet. Kolganzen 

eten voornamelijk gras, maar soms 

ook oogstresten van suikerbieten. 

In hele natte gebieden eten de gan-

zen ook graswortels en wilde plan-

ten op akkers en akkerranden. 

 

Roodborsttapuit (foto pag. 18) 

Deze winter werden opvallend veel 

roodborsttapuiten gezien, meer dan 

welk jaar ervoor dan ook. Het is 

meer dan waarschijnlijk, dat de re-

den de zeer zachte winter is, die 

eigenlijk meer een zeer lange herfst 

was. De roodborsttapuit is een vrij 

algemene broedvogel in de streek, 

die in de loop der jaren alleen maar 

toegenomen is. Roodborsttapuiten 

zijn vogels van open tot halfopen, 

vaak droge terreinen met enige stru-

weelopslag of hoog opschietende 

kruiden, zoals heidevelden. Het 

goed verborgen nest wordt op of net 

boven de grond gebouwd. Vanaf een 

uitkijkpost in het territorium wordt 

het grootste deel van het uit insecten 

en ander klein gedierte bestaande 

voedsel opgespoord. Onze rood-

borsttapuiten brengen de winter 

veelal door in Zuidwest-Europa, 

maar deze winter zeker niet alle-

maal. 

 

Matkop 
Deze winter, maar ook het afgelo-

pen jaar, werden nogal wat matkop-

pen waargenomen. Zo werden afge-

lopen jaar 37 waarnemingen in de 

streek gemeld van een of meerdere 

vogels. Dit is goed nieuws, omdat 

het er enkele jaren geleden slecht 

voor stond met deze mezensoort. In 

de vorige eeuw was het een normale 

zaak op elke vogeltocht in de bosrij-

ke omgeving op vele plaatsen de 

matkop te zien of te horen. Echter 

deze eeuw liep het aantal waarne-

mingen sterk achteruit en enkele 

jaren geleden werden er maar enkele 

ex. gezien elk jaar, een zeer veront-

rustende tendens. 

De matkop leeft in allerlei bossen 

met voldoende dode bomen. In dit 

zachte dode hout wordt een nesthol-

te gemaakt. De matkop is vaak in 

iets vochtiger biotopen te vinden 

dan de sterk gelijkende glanskop, 

die iets minder algemeen is. Mat-

koppen maken ook wel gebruik van 

oude, deels verrotte, palen van af-

rasteringen en hekken om hun nest 

in uit te pikken. Matkoppen hebben 

een -naar mezenmaatstaven- groot 

territorium. De gemiddelde opper-

vlakte van een matkop territorium 

is 7,5 hectare. De glanskop is nauw 

verwant met de matkop, die boven-

dien sterk op de glanskop lijkt. De 

zwarte kruin van de matkop glanst 

niet en op de vleugels van de mat-

kop bevindt zich doorgaans een 

lichte vleugelvlek, die bij de glans-

kop ontbreekt. Het achterste deel 

van de witte wangen is bij de mat-

kop minder helder wit dan bij de 

glanskop. De roep van de matkop is 

een nasaal dèh dèh, terwijl de roep 

van de glanskop klinkt als pietie 

pietie. Tot ruim een eeuw geleden 

werden de matkop en de glanskop 

nog beschouwd als dezelfde soort, 

de zwartkopmees. 

 

Atalanta (foto pag. 19) 
Op 10 januari werd een atalanta 

waargenomen op de Regte Heide, 

een niet alledaagse waarneming. 

De atalanta of admiraalvlinder is 

een van de meest voorkomende 

vlinders in Nederland. In Noord-

Europa is het een van de laatste 

vlinders die gezien kan worden 

vooraleer de winter begint. In het 

zuiden vliegt de vlinder ook op zon-

nige winterdagen. De atalanta is een 

trekvlinder. Vooral in de Pyreneeën 

sneuvelen er velen, zowel op de 

heen- als op de terugweg. Men kan 

deze vlinder vrijwel overal tegenko-

men, tot meer dan 2000 meter 

hoogte in de Alpen. Ze overwinte-

ren in Zuid-Europa en trekken in 

het voorjaar naar het noorden. De 

vliegtijd in Noordwest-Europa is 

van mei tot oktober. In het najaar 

trekt een deel van de aanwezige 

vlinders weer terug en planten zich 

daar voort. Soms probeert het ima-

go in Nederland te overwinteren, 

maar in het algemeen zonder suc-

ces. Toch worden al vroeg in het 

jaar wel waarnemingen gedaan. De 

hoogste aantallen atalanta's worden 

BIJZONDEREBIJZONDERE  

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

Matkop, foto Henk Laverman  
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gevonden in jaren waarin het in mei 

en juni warm weer is.. De meest 

zuidelijke plaats waar de vlinders 

kunnen overwinteren is het uiterste 

zuidwesten van Duitsland. Het vlie-

gen tijdens het trekken gebeurt 

soms op grote hoogte door gebruik 

te maken van noordenwind. Zo heb-

ben de vlinders ongeveer vijf weken 

nodig om van Finland naar de Mid-

dellandse Zee te vliegen en soms 's 

nachts. De soort komt ook voor in 

gematigde gebieden van Azië en in 

Noord-Amerika. 

 

 
Erik Rijnen op 2 december: 
De graanakkers in 't Merkske trek-

ken nu steeds grotere aantallen vo-

gels aan. Op Castelreesche Hei 

heeft zich een forse groep rietgor-

zen (min. 30) bij de al aanwezige 

geelgorzen, groenlingen en putters 

gevoegd. Op Broskens ook al veel 

geelgorzen en vinken bij de graan-

velden en als topper de klapekster 

die een graanveldje als zijn favorie-

te jachtgebied heeft. In de elzenbos-

sen in het gebied veel vinken, sijzen 

(laat gearriveerd dit jaar) en zelfs 

grote en kleine barmsijzen in aan-

tallen zoals je ze bijlange niet alle 

jaren hebt. 

 

Ad Jansen op 6 december: 
Aletta zag deze ochtend 4 ooievaars 

rechts van de Ulicotenseweg rich-

ting Chaam, nabij het kruispunt met 

Oude Bredasebaan (Bleeke Heide). 

Ze heeft de foto's genomen met 

haar i-Phone vanuit haar auto. Zijn 

de ooievaars blijvertjes of is het (te) 

late doortrek? 

 

Johan Schaerlaeckens op 8 de-
cember: 
Vanmorgen met de Chaamgroep 5 

ransuilen op de slaapplaats Strij-

beekse Heide. Niet intensief afge-

zocht om de vogels niet te versto-

ren. 

 

Johan Schaerlaeckens op 9 de-

cember: 
Vanmiddag al via de sms, nu via de 

mail: op de Bleeke Heide deze mid-

dag 38 kleine zwanen waaronder 6 

juveniele vogels. 8 vogels vlogen 

op en de rest zat er nog toen ik 

wegging (15.30 uur). Prachtig ge-

luid. Bizar veel vogels ter plaatse. 

Voor het eerst meer rieten dan kol-

len in het reservaat (ongeveer 250). 

Verheugend veel (luid roepende) 

wulpen en de nodige eenden soor-

ten. Waar anderen die slechtvalk 

steeds zien, is mij een raadsel. Ook 

vaste roestboom is steevast leeg. 

Wel soms havik.  

 

Heleen Stekelenburg op 20 de-

cember: 
Vanmorgen hingen er bij mij in de 

tuin maar liefst 6 staartmeesjes aan 

de vetbolletjes. Verder hebben wij 

hier: huismus, bonte specht, boom-

klever, groenling, vink, koolmees, 

pimpelmees, merel, Turkse tortel, 

holenduif, houtduif en soms een 

hongerige sperwer en 's nachts de 

bosuil. 

 

Ad Jansen op 21 december: 
Voor mij begint de (ornitho-

logische) winter pas als er een blau-

we kiek gezien wordt. Zojuist vloog 

een vrouwtje blauwe kiekendief 

voor langs mijn huis. 

 

Huub Don op 25 december: 
Voor de kerstdiners weer losbarsten 

even naar de Bleeke Hei gereden; 

hier zaten 54 adulte & 12 juveniele 

kleine zwanen. We hoorden de vo-

gels vanaf de Strijbeekse Hei inval-

len. 

 
Johan Schaerlaeckens op 25 de-

cember: 
Tussen de schranspartijen door zo-

juist even de benen gestrekt op de 

Bleeke Heide. Het barst van de vo-

gels. Tussen de 1000den ganzen en 

eenden vielen zojuist (luid roepend) 

zo' n 80 bewicki's in. De 100den 

eenden, kieviten en wulpen waren 

regelmatig in paniek, toch duurde 

het even voor ik de slechtvalk ont-

dekte, een groot adult ex., dat was 

van weer een bezoekje of 6 gele-

den. Op zoek naar zeldzame zoog-

dieren hadden we met de chaam-

groep jl. zondag enkele water- en 

houtsnippen in de Staatsbossen dat 

rond het "Bredasebos" ook deze 

winter verder open wordt gezet. 

Klapeksters laten het deze winter 

afweten in het Chaamse. 

 
Erik Rijnen op 28 december: 
De beide SBB graanakkertjes in 

UIT DE MAILBOX 

Roodborsttapuit, foto Harry Timmermans 
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oost deel Broskens blijven een 

magneet voor vogels. Ik telde van-

middag min. 50 geelgorzen en 20 

rietgorzen. De klapekster was op-

nieuw op jacht bij 'zijn' graanveldje 

en er waren ook 2 (voor mij) nieu-

we klanten: 2 adult vrouwtjes blau-

we kiekendief. Heel mooi was te 

zien dat beide kieken telkens een 

rondje aflegden in het gebied, langs 

de graanveldjes en de ruige bermen 

en dan weer terug. Zo ver ik kon 

zien ook met succes enkele duik-

vluchten in het graan. Boven de 

akker ook een jagende torenvalk. 

En in de directe omgeving o.a.: 

slechtvalk, havik, buizerd, grote 

zilverreiger (3), watersnip (opge-

stoten door de slechtvalk), barmsijs, 

groene en zwarte specht. En dat 

alles ondanks jachtpartij op belen-

dende percelen. 

 
Erik Rijnen op 4 januari: 
Vanochtend op Eikelenbosch mijn 

eerste zingende grote lijster van het 

jaar. 

Grappig genoeg zat een treetje ho-

ger op de toonladder een kramsvo-

gel gezellig mee te tjakken, 

 

Erik Rijnen op 7 januari: 

Tweede week van januari en het 

voorjaar lijkt wel begonnen. Van-

ochtend op landgoed Valkenberg de 

hazelaar al met katjes en op een 

beschutte plek zelfs een bloeiende 

dagkoekoeksbloem.  

 

Jan Vermeulen op 13 januari: 

Ik zag op waarneming.nl een onge-

lofelijk aantal van 15.000 kolgan-

zen op 10 januari op de Bleeke Hei-

de. Ik raadpleegde mijn digitale 

archief (bijna 100.000 waarnemin-

gen) van de streek en kwam niet 

hoger dan 6000 kolganzen op 16 

januari 2005. Gisterenmiddag laat 

even naar de Bleeke Heide geweest. 

Een ontzagwekkend aantal kolgan-

zen, met wat toendra’s erbij gezien. 

Ik twijfel niet meer aan de aantal-

len. Ik kon er geen getal opzetten, 

maar het waren er inderdaad ver-

schrikkelijk veel. Zo ver het oog 

reikte ganzen. 

 

Huub Don op 13 januari: 
N.a.v. je bericht vanochtend wezen 

kijken: geen kolgans te zien. Van-

middag teruggegaan: de oostkant 

van de Bleeke Hei zag zwart van de 

kolganzen. Hoeveel? Ik durf het 

niet te zeggen, maat het ging om 

duizenden vogels. Helaas liepen er 

twee wandelaars op het zuidelijke 

zandpad, waardoor een groot deel 

opvloog; een deel kwam echter te-

rug. Voor de ringliefhebbers waren 

de volgende halsbanden af te lezen: 

zwart HS1, zwart 5KL, zwart HR9, 

groen K22. 

 

Henk Laarhoven op 21 januari: 
Gisterenmiddag (20-1) in de regen 

op de Hondsdonk binnen een half 

uur: grote, middelste en kleine bon-

te specht. De middelste en de kleine 

zelfs in een beeld!! 

  

Corné en Karin op 27 februari: 
Op zondag 23 februari aan de huis-

dreef in de buurt van het ondergelo-

pen weiland voor ons de eerst aard-

hommel en even later deze hagedis. 

 

 

 

Jan Vermeulen 

Jan Vermeulen 

Bredaseweg 14 

4861 AH Chaam 

In deze rubriek zijn de waarne-

mingen tot en met 1 maart 

2014 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: 

 

jemvermeulen@ziggo.nl 

 

 

 

Tel.: 0161 491327    

SMS: 06 5160 4190 
 

 

Atalanta, foto Liek van Engelen 
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op lokaal uitsterven verhoogt. Het 

leefgebied van de mensapen ver-

dwijnt vooral door landbouw, door 

commerciële houtkap en mijnbouw. 

In een aantal landen (Oeganda, Ka-

meroen, Congo-Brazzavilleen Sierra 

Leone) zijn opvangcentra ingericht 

voor slachtoffers van illegale strope-

rij en illegale handel. De volwassen 

dieren worden vermoord voor het 

apenvlees en de achtergebleven 

baby’s worden als huisdier verkocht 

op de illegale markt. Uiteindelijk 

worden de apen door de overheid in 

beslag genomen en komen bang, 

ondervoed, gewond en getraumati-

seerd terecht in het opvangcentrum. 

Indien mogelijk worden de chim-

pansees vervolgens vrijgelaten in 

een beschermd gebied. 

De belangrijkste organisaties die 

zich in Afrika bezighouden met het 

beschermen van chimpansees zijn 

het Wereld Natuur Fonds, het Jane 

Goodall Institute en de Wild Chim-

pansee Foundation. De laatstge-

noemde is actief in West-Afrika. 

Behalve op het gebied van opvang 

van chimpanseewezen en het cre-

ëren van beschermde gebieden, hou-

den de betrokken organisaties zich 

ook bezig met voorlichting en scho-

ling, met herbebossingsprojecten, 

met het bestrijden van de handel en 

het bieden van alternatieve inkom-

stenbronnen voor bewoners die zich 

met stroperij bezighielden. 

C himpansees zijn onze naaste 

verwanten. Evenals alle an-

dere soorten mensapen worden ze 

bedreigd met uitsterven door het 

verlies van leefgebied, door jacht 

en door ziektes. Zonder effectieve 

bescherming zullen deze dieren 

binnen enkele decennia niet meer 

te bewonderen zijn in hun natuur-

lijke habitat. 

 

Chimpansees (Pan troglodytes) 

komen alleen in Afrika voor. De 

soort kent drie ondersoorten. Pan 

troglodytes scheinfurthii komt voor 

in Oost Afrika. P.t. troglodytes leeft 

in Centraal Afrika. In West Afrika 

komt Pan troglodytes verus voor. 

Deze ondersoort is het meest be-

dreigd. 

Bij het beschermen van chimpan-

sees denk je al gauw aan Jane 

Goodall. In 1960 begon zij haar 

onderzoek naar chimpansees in het 

nationale park Gombe in Tanzania. 

Het park was toen aan alle kanten 

omringd met bossen. De chimpan-

sees die zij bestudeerde konden 

zich vrij bewegen binnen en buiten 

de grenzen van het park. Inmiddels 

is het grootste deel van het omrin-

gende bos verdwenen, waardoor het 

leven van de chimpansees en veel 

andere diersoorten wordt bedreigd. 

Ruim honderd jaar geleden leefden 

er nog één à twee miljoen chimpan-

sees in de bossen van Afrika. Te-

genwoordig zijn er nog maar onge-

veer 200.000 individuen over. De 

jacht op vlees van wilde dieren 

(‘bushmeat’) is de grootste bedrei-

ging voor de Afrikaanse mensapen. 

Door kleine populaties en hun lang-

zame voortplanting zijn mensapen 

zeer kwetsbaar en kan minimale 

bejaging al leiden tot het verdwij-

nen van een hele populatie. Door de 

versnippering van leefgebied raken 

populaties verspreid, wat de kans 

Guinee Bissau  
Voor het beschermen van de chim-

pansees in Guinee Bissau werd in 

2007 de stichting Chimbo in het 

leven geroepen. Deze Nederlandse 

ngo (= niet–gouvernementele orga-

nisatie) werd door Annemarie 

Goedmakers en Piet Wit opgericht 

ter nagedachtenis aan hun op 18-

jarige leeftijd gestorven zoon Da-

vid. Chimbo is actief in de Boé, een 

gebied in het zuidoosten van Gui-

nee Bissau. De plaatselijke ngo met 

dezelfde doelstelling kreeg de naam 

Daridibó. 

De regio wordt van de rest van het 

land gescheiden door de rivier de 

Corubal. In het zuiden en het oos-

ten ligt de grens met Guinee 

(Conakry). Door de geïsoleerde 

ligging, is het gebied relatief on-

aangetast. Met een oppervlakte van 

32787 km2 en een aantal inwoners 

van ruim 12000 mensen, is de Boé 

nu nog relatief dun bevolkt, maar 

de bevolking neemt in een hoog 

tempo toe. Het is de vraag of het 

gebied dat aankan. Er worden nieu-

we dorpen gesticht, er komt meer 

landbouw, meer veeteelt en er 

wordt meer gejaagd. 

De regio is extreem arm. Meer dan 

90% van de bevolking leeft van 

minder dan €1 per dag. Er komt 

geen hongersnood voor, maar in 

bepaalde seizoenen zijn mensen 

sterk afhankelijk van wat ze in de 

natuur vinden. De infrastructuur in 

de Boé is zeer gebrekkig. De enige 

toegang tot de Boé vanuit het noor-

den, loopt via een pont over de 

Corubal. De pont is regelmatig uit 

de vaart omdat de kabel waarmee 

hij aan de oever vastzit, gebroken 

is. In het regenseizoen is soms de 

motor niet krachtig genoeg en 

wordt de pont helemaal uit de vaart 

gehaald. Personenvervoer per kano 

over de rivier is vrijwel altijd mo-

Chimpansees beschermen  

in Guinnee Bissau, Afrika 

Foto stichting Chimbo gemaakt in Boé 
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Onlangs zijn onderzoeksprogram-

ma’s gestart naar amfibieën en klei-

ne zoogdieren; 

- Het installeren van 28 dorpscomi-

tés, die als taak hebben het monito-

ren van de chimpansees in de omge-

ving van het dorp, het ontmoedigen 

van de jacht op chimpansees en het 

evalueren van de schade aan gewas-

sen veroorzaakt door chimpansees 

(met het oog op compensatie). Le-

den van de comités worden ge-

schoold en voorzien van uniformen 

en fietsen. 

- Er is een begin gemaakt met het 

ontwikkelen van ecotoerisme. Dit 

moet op termijn een alternatieve 

inkomstenbron worden voor de be-

volking. Voorlopig is de aandacht 

vooral uitgegaan naar het aantrek-

ken van ‘ecovolunteers’. Dat zijn 

vrijwilligers die mee kunnen helpen 

bij het ontwikkelen van de Boé tot 

een beschermd natuurgebied. In Be-

li, het bestuurlijk centrum van de 

Boé en de vestigingsplaats van Dari-

dibó, is een toeristenverblijf verre-

zen en onlangs is ‘Casa Daridibó’ 

gebouwd: een ontmoetings-, trai-

nings- en onderzoekscentrum. Het 

plaatselijke radiostation besteedt 

regelmatig aandacht aan het werk 

van Daridibó. 

- In enkele dorpen zijn rijstbanken 

geïnstalleerd. Deze moeten oonder 

andere zorgen voor een rijstvoor-

raad, die gebruikt kan worden bij 

het compenseren van schade veroor-

zaakt door chimpansees. 

- In samenwerking met de Neder-

landse ngo ‘De Gevulde Water-

kruik’ zijn in twee dorpen water-

tanks gebouwd. In elk van deze 

tanks kan 5000 liter regenwater 

worden opgevangen. Met een der-

gelijke voorraad water bij huis, kan 

voorkomen worden dat bewoners 

gaan verhuizen naar plaatsen waar 

de chimpansees zich bevinden. 

 

In bestuurlijke zin is Guinee Bissau 

een chaos. De afspraken met over-

heidsinstellingen worden niet altijd 

nagekomen, waardoor Chimbo zich 

regelmatig in een onzekere situatie 

ziet geplaatst. In de Boé is de over-

heid zo goed als afwezig, waardoor 

het handhaven van regels niet of 

nauwelijks plaats vindt. De militai-

re coup van 12 april 2012 heeft er 

voor gezorgd dat het land zich in 

een isolement bevindt. De econo-

mie is bijna volledig ingestort. Voor 

het land geldt een negatief reisad-

vies waardoor je nauwelijks toeris-

ten tegenkomt: toeristen die juist 

zouden moeten zorgen voor wat 

extra inkomsten voor de plaatselijke 

bevolking. 

Een geluk bij een ongeluk is, dat de 

voorgenomen bauxietwinning in de 

Boé nog steeds niet van de grond is 

gekomen. Chimbo was uit voorzorg 

al een project gestart om de mijn-

bouw op een duurzame wijze, reke-

ning houdend met de belangen van 

de chimpansees en van de plaatse-

lijke bevolking, voor elkaar te krij-

gen. 

 

Kijk voor meer informatie op: 

 

 www.chimbo.org  

 

Erik van der Hoeven 

gelijk. Naar Guinee (Conakry) zijn 

grensovergangen, maar de wegen 

zijn niet altijd begaanbaar. Ze wor-

den vooral gebruikt voor het ver-

voer van smokkelwaar. Voor de 

gemiddelde inwoner van de hoofd-

stad Bissau is de Boé erg ver weg. 

De meesten zijn er nog nooit ge-

weest. 

Klimatologisch behoort de Boé, net 

als de rest van Guinee Bissau, tot 

de vochtige tropische klimaatzone 

van het savannetype. De dagtempe-

ratuur schommelt tussen de 30 en 

33oC, de nachttemperatuur varieert 

tussen de 18 en 23oC. De verschil-

len in neerslag zijn extreem. In de 

maanden december tot en met april 

regent het bijna niet. Van juni tot 

en met oktober is het erg nat. 

Het landschap bestaat uit grote 

vlakke plateaus met een savanneve-

getatie, doorsneden door betrekke-

lijk smalle, tamelijk ondiepe rivier-

dalen met vaak vrij steile oevers. 

De oevers en dalen van de rivier 

zijn begroeid met tropisch bos, de 

zogenaamde galerijbossen. In de 

Boé heeft ieder galerijbos zijn ei-

gen chimpanseefamilie. Vanuit de 

savanne kun je de nesten van deze 

families in de boomtoppen zien 

zitten. 

 

Activiteiten Chimbo 
De algemene doelstelling van 

Chimbo is het beschermen en waar 

nodig herstellen van de chimpansee 

populatie en van de natuurlijke om-

geving waarin ze leven. Chimbo 

wil ervoor zorgen dat de Boé een 

beschermd gebied wordt dat geba-

seerd is op een duurzame gemeen-

schap. Uiteindelijk zal het gebied 

zelfvoorzienend moeten worden. In 

de ruim zes jaar dat Chimbo samen 

met de plaatselijke zuster-ngo Dari-

dibó actief is in de Boé, is er al heel 

wat bereikt. Een paar hoofdzaken 

zijn: 

- Uitvoeren van wetenschappelijk 

onderzoek naar de leefgewoonten 

van de chimpansees in de Boé, 

vooral gericht op het voedselge-

bruik en de bouw van slaapnesten. 

De pont is de enige verbinding met de 

rest van Guinee Bissau,  

foto Erik van der Hoeven  

De savanne, het typische landschap in 

Guinee Bissau,  

foto Erik van der Hoeven  
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O p vrijdag 21 fe-

bruari gaf Glenn 

Vermeersch een lezing 

over de Kalmhoutse Heide. We 

zaten met zijn allen in het cafége-

deelte van Bellevue. Het gaf 

een warm cosy huiskamer gevoel.  

 

Glenn is een enthousiast vogelken-

ner en natuurfotograaf en hij vertel-

de over de manier waarop hij 

de foto's maakt. Dat betekent vaak 

vroeg opstaan en al op de plaats 

van bestemming zijn voordat de 

vogels wakker worden. 

 

In zelfgebouwde kleine schuilhutten 

met spiegelend glas zit hij aan poel-

tjes, vennen of waterplassen de vo-

gels te observeren. Of om nog dich-

ter bij de vogels te kunnen komen, 

gaat hij het water in, in een waad-

pak met een vreemd soort camou-

flagehoed op zijn schouders.  

 

Ook werd er aan het foto technische 

gedeelte aandacht besteed, diafrag-

ma, sluitertijd en lens.  

 

Er waren prachtige foto's te aan-

schouwen, de meeste gemaakt in 

zijn eigen “achtertuin”: de Kalmt-

 

Glenn geeft ook cursussen natuur-

fotografie, inclusief enkele uren 

vertoeven in een observatiehut. 

Mocht je interesse gewekt zijn, kijk 

dan eens op één of meerdere sites 

van Glenn. 

 

Marth Wildhagen 

houtse heide. Tussendoor toonde 

Glenn ook enkele foto's van vogels, 

gemaakt in La Brenne Frankrijk. 

Voor velen onder u bekend terrein. 

 

De avond was snel voorbij en een 

aantal van de bezoekers heeft onder 

het genot van een drankje nog 

even bijgebabbeld en de avond ge-

ëvalueerd.  

 

 

Terugblik lezing Kalmthoutse heide 

Lepelaar, foto Glenn Vermeersch 

Kijk voor meer activiteiten van 
Glenn Vermeersch ook eens op: 

 

http://www.gva.be/ahimgpath/

assets_img_gva/ 

2012/08/07/2323497/afgebrande-

hei-fleurt-weer-op-id3273001-

1000x800-n.jpg 

 

http://www.landschapvzw.be/

fotografen/glenn-vermeersch 

 

http://glennvermeersch.be/ 

 

http://glennvermeersch.blog 

spot.nl/2013/04/onwaarschijnlijke-

actie-voor-de-boshut.html 

 

http://eoswetenschap.eu/artikel/

strenge-winters- 

decimeren-vogels 

Blauwe kiekendief, foto Glenn Vermeersch 
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Monique van den Broek organiseert de Mark & Leij 

fietstocht, maar zoekt hulp bij het uitzetten van de 

fietstocht.  

 

Ben jij enthousiast, creatief en fietslustig, heb je leuke 

ideeën over een fietstocht nieuwe stijl en heb je zin om 

de route uit te zetten? Meld je dan aan bij:  

 

 

Moniquevan den Broek 

secretaris@markenleij.nl 

M ark & Leij doet weer mee met de opschoonda-

gen. Met prikstokken en vuilniszakken trekken 

we de straten door zodat het weer mooi schoon wordt 

in onze omgeving. 

 

We gaan opschonen op zaterdag 29 maart op de in en 

uitgaande wegen van Alphen–Chaam. Samenkomst 

9.00 uur Marktplein. 

Op  31 maart, 2 april, 4 april en 5 april gaan we opscho-

nen waar niemand anders ruimt. Samenkomst 13.00 uur 

Marktplein. 

 

Voor informatie of aanmelden graag contact opnemen 

met: 

Cees Damen 

damenc@xs4all.nl 

Doe mee met de  

opschoondagen! 

H eb jij ook wel eens zin om 

daarover wat impressies op 

papier te zetten? Dat kan en is wel-

kom.  

 

Al ruim zes jaar wordt er op die 

manier door vrijwilligers een co-

lumn “Natuur rond het Markdal” 

verzorgd. Al meer dan 300 keer. 

Dankzij Mark en Leij en uitgerij 

E.M. de Jong staat deze rubriek ook 

wekelijks in “Ons Weekblad”, zo-

dat iedereen in het werkgebied van 

Mark en Leij over de natuur rond 

het Markdal kan lezen. Zo’n tien 

mensen schrijven geregeld over wat 

hen boeit in de natuur en in het 

Markdal. Vanuit Mark en Leij 

schrijft Karin van Dueren. Uit reac-

ties blijkt dat de rubriek veel gele-

zen wordt. Samen met het gebied 

van Baarle, Riel, Chaam, Castelree 

en weekkrant Nieuw Ginneken 

worden zo ruim 20.000 huishou-

dens op de hoogte gehouden over 

de natuur en de laatste nieuwtjes. 

Iedereen die daarvoor zijn natuurer-

varingen wil delen en aan het pa-

pier wil toevertrouwen kan zich 

melden bij Joop van Riet, 06-

40007219 of j.a.van.riet@hccnet.nl. 

Het aantal keren om te schrijven 

(bijv. eens per half jaar, kwartaal, 

twee maanden, etc.) kan iedereen 

zelf kiezen. Hoe meer stukjesschrij-

vers, des te meer verschillende en 

boeiende impressies over de natuur 

rond het Markdal er komen. En dat 

is goed voor het draagvlak.   

Al vast dank.  

 

Joop van Riet 

06-40007219  

j.a.van.riet@hccnet.nl 

Geïnspireerd door Markdal? 

Foto Markdal in ochtendschemering 

Wie wil de 

Mark&Leij fiets-
tocht uitzetten? 
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O tters raakten zo'n 25 jaar ge-

leden uitgestorven in Neder-

land. Nadat onze binnenwateren 

weer zuiverder, helderder en visrij-

ker werden, zijn in de periode 2002 

- 2008 31 otters uitgezet in de 

Weerribben-Wieden. Inmiddels is 

er sprake van een groeiende popu-

latie, met een toenemend aantal 

zwervende otters buiten de grenzen 

van het oorspronkelijke uitzetge-

bied. In allerlei delen van Neder-

land worden nu otters waargeno-

men, meestal dankzij strategisch 

opgestelde film- en/of fotovallen. 

Hieronder enkele voorbeelden van 

gebieden waar de visotter zich 

weer, vaak na vele tientallen jaren, 

thuis voelt. Ook in de Biesbosch 

zouden otters waargenomen zijn 

en dat is al niet ver meer van het 

M&L-gebied. 

 

De Gelderse Poort 
Volgens “de Gelderlander” is de 

otter, na een afwezigheid van meer 

dan 50 jaar, teruggekeerd in de Gel-

derse Poort. Het dier is op beeld 

vastgelegd met behulp van een zo-

genoemde filmval. Ook op diverse 

plekken in de Ooijpolder en het 

grensoverschrijdende natuurgebied 

De Duffelt zijn uitwerpselen van de 

otter gevonden. Het gebied is vol-

gens deskundigen uitermate ge-

schikt voor deze viseter. De provin-

cie Gelderland heeft vorig jaar on-

der een brug in het dorp Ooij specia-

le loopplanken voor de otter aange-

legd. Daarmee wordt voorkomen dat 

het dier de weg oversteekt. 

 
De Nieuwkoopse Plassen 
Natuurmonumenten is er in geslaagd 

om met behulp van een camera voor 

het eerst in ongeveer 40 jaar een 

levende otter in het natuurgebied de 

Nieuwkoopse Plassen te signaleren. 

Dit dier is de eerst levende otter in 

de provincie Zuid-Holland sinds 

decennia. De laatste otter van de 

Nieuwkoopse Plassen werd in 1976 

doodgereden. Natuurmonumenten is 

ontzettend blij met deze waarne-

ming van de eerste levende otter in 

de Nieuwkoopse Plassen, midden in 

het Groene Hart.  

 

De Oostvaardersplassen 
Het is nu écht zeker, de otter zit in 

de Oostvaardersplassen. ‘Vroege 

Vogels’ vermeldt dat er op één van 

de opgehangen filmcamera’s on-

langs was te zien hoe een otter on-

der het spoor de Oostvaardersplas-

sen binnenloopt. In januari was de 

otter al gefilmd, maar uit deze nieu-

we beelden blijkt dat de otter de 

Oostvaardersplassen structureel 

bezoekt.  

Volgens otterexperts maakt de otter 

een goede kans in de Oostvaarders-

plassen. De otter is een echte vis-

eter en heeft natuurlijke oevers no-

dig met hout. Bij voortplanting is 

dekking door bosschages nodig 

voor vrouwtjes die jongen krijgen. 

Of de otter zich gaat voortplanten 

in de Oostvaardersplassen zal in de 

toekomst moeten blijken. Maar dat 

hij invloed zal gaan hebben op het 

gebied is zeker. 

 

Johan Schaerlaeckens  

met als bronnen: 

‘Natuurmonumenten’,  

‘Vroege Vogels’ en  

‘de Gelderlander’ 

Visotters breiden zich uit over Nederland 

Visotter, foto Harry Timmermans  
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V olgens sommigen is het een 

kwestie van tijd voor er wilde 

zwijnen rondzwerven in het Mark 

en Leij gebied. Ze zouden al in de 

omgeving van Poppel waargeno-

men zijn. Onlangs kwam ik een 

vertegenwoordiger van de provin-

cie in de Chaamse bossen tegen. 

Hij was op zoek naar (vraat)

sporen van wilde zwijnen. Volgens 

de provincie Noord-Brabant zijn 

zwijnen niet welkom in onze pro-

vincie. Ze zullen afgeschoten wor-

den. De argumenten zijn dat de 

aanwezigheid van zwijnen tot 

schade aan landbouwgewassen 

leidt en ook voor de verkeersveilig-

heid zouden wilde varkens proble-

men opleveren.  

 
In de laatste halve eeuw is de zwij-

nenstand in Nederland spectaculair 

gestegen, van een geschat-

te honderd dieren halverwege de 

vorige eeuw tot mogelijk enkele 

duizenden nu. De natuur vaart wel 

bij de aanwezigheid van wilde 

zwijnen. Met hun gewroet hebben 

ze een belangrijke functie voor 

planten. Een gesloten grasmat of 

een bosbodem bedekt met een dik-

ke strooisellaag is geen goede 

kiemplek. Wanneer een zwijn met 

zijn snuit kale bodem blootlegt, kun-

nen zaden tot kiemen komen. Daar-

naast zorgt het gewroet er ook voor 

dat strooisel beter verteert. 

De plekken waar zwijnen zich in de 

modder rollen, de zogenaamde zoe-

len of zoelplekken, bieden leefge-

bied voor allerlei aan water gebon-

den dieren. Van oorsprong kwamen 

wilde zwijnen in heel Nederland 

voor maar op de meeste plekken is 

het wild zwijn al lang uitgestorven. 

Nu begint het wild zwijn weer aan 

een opmars, ook in Brabant. Moge-

lijk zwerven er al zwijnen rond in 

het Mark en Leij gebied.  

Ark Natuurontwikkeling pleit voor 

wilde zwijnen die niet geremd wor-

den door hekken, maar vrij door het 

land kunnen zwerven. Zwijnen zijn 

alleseters en daarmee belangrijke 

opruimers in onze natuur. Een ka-

daver van een groot dier als een ree 

of edelhert verdwijnt binnen enkele 

uren als sneeuw voor de zon.  

Deze visie staat loodrecht op de 

opvatting van de provincie die een 

nul-optie voor wilde varkens heeft 

afgekondigd: wilde zwijnen zijn 

niet welkom in Brabant. 

Ark pleit er ook voor om grote pre-

dators zoals de wolf in de Neder-

landse natuur te verwelkomen. Het 

wild zwijn kan daarbij een belang-

rijke functie als voedsel vervullen. 

Het wild zwijn speelt dan ook een 

belangrijke rol in het natuurlijke 

systeem. 

Johan Schaerlaeckens  

met als bron:  

Ark, Natuurontwikkeling 

Wild zwijn speelt belangrijke rol als tuin-

man van de natuur 

Wild zwijn, foto Harry Timmermans 

Wild zwijn, foto Harry Timmermans 
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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. 

 

Snoeken moeten exoot zonne-

baars in het Mastbos uitroeien 
In het Mastbos bij Breda vindt een 

uniek experiment plaats. Maar liefst 

800 snoeken werden door Staats-

bosbeheer op strategische plekken 

uitgezet om de grote populatie zon-

nebaars te bestrijden. Deze invasie-

ve vissoort uit Zuid-Amerika vormt 

een grote bedreiging voor de in-

heemse waterfauna. Wegvangen 

van deze exoot is in het Mastbos 

onmogelijk, dus is de hoop geves-

tigd op een inheemse vijand. 

De wateren in het Mastbos bij Bre-

da worden al jaren geteisterd door 

zonnebaarzen. Deze uitheemse 

soort is ook in natuurlijke wateren 

terecht gekomen. De zonnebaars is 

een alleseter die de inheemse wa-

terfauna (bijv. salamanders) mas-

saal opeet.  

Uit eerder onderzoek zijn er aanwij-

zingen dat de inheemse snoek in 

staat is om de populatie zonnebaars 

onder de duim te houden. De kans 

dat de snoek zelf een ecologisch 

probleem gaat vormen is gering, 

aangezien de soort hoofdzakelijk 

vis op zijn menu heeft staan. Ver-

wacht wordt dat als de zonnebaar-

zen opraken, de snoek eerder zijn 

eigen jongen zal opeten, dan dat hij 

zich aan ongewervelden en amfibie-

ën waagt. 

Bron: Stichting Bargerveen 

 

Klimaatverandering vraagt om 

meer bijen 
Er dreigt in Europa een flink tekort 

aan bijen voor de bestuiving van 

voedselgewassen. Klimaatverande-

ring speelt daarbij een onverwachte 

rol. 

De afname van het aantal bijenvol-

ken in heel Europa heeft geleid tot 

bezorgdheid over de vraag of er in 

de toekomst nog wel voldoende bij-

en zijn voor de bestuiving van land-

bouwgewassen. Wereldwijd heeft 

zo’n 75 procent van de voedselge-

wassen bestuiving nodig om te pro-

duceren. 

Een internationale groep onderzoe-

kers heeft de verhouding onderzocht 

tussen het aanbod aan bijenvolken 

en de behoefte aan deze bestuivers 

in 2005 en 2010. Zij kwamen tot de, 

tamelijk verontrustende, conclusie 

dat in die korte periode van vijf jaar 

de vraag naar bestuiving van gewas-

sen 4,9 maal zo snel steeg als het 

aanbod aan bijenvolken. Dat komt 

er op neer dat in 22 landen de bijen 

onvoldoende in staat waren om 

meer dan 90 procent van de gewas-

sen goed te bestuiven. Eén van de 

redenen van dit toenemende tekort 

aan bijenvolken is de grote uitbrei-

ding in Europa van gewassen, die 

worden aangeplant voor energie. 

Omdat Europa in toenemende mate 

het klimaatprobleem te lijf wil gaan 

door het gebruik van biobrandstof-

fen, is de vraag naar oliehoudende 

gewassen als koolzaad, zonnebloem 

en soja sterk verhoogd. Er valt voor 

de bijen dus steeds meer te bestui-

ven. En volgens het Europese be-

leid moet het aandeel biobrandstof-

fen nog verder groeien, met zo’n 10 

procent in 2020. Vraag en aanbod 

van bestuiving zullen daardoor 

steeds verder uiteen lopen.” 

Bron: Alterra Wageningen UR 

 

BirdLife Partners redden uniek 

bos op Sulawesi 
Samenwerking tussen “Burung In-

donesia”, “NABU” uit Duitsland en 

“Vogelbescherming Nederland” 

heeft tot een goed resultaat voor 

bosbehoud in Indonesië geleid. Het 

klimaatprogramma van de Duitse 

overheid stelt bijna 4,5 miljoen eu-

ro beschikbaar voor het behoud en 

herstel van 85.000 hectare uniek 

tropisch bos in de provincie Goron-

talo op Sulawesi.  

Burung Indonesia ontwikkelde de 

plannen voor behoud van een tro-

pisch bos in de provincie Gorontalo 

op Sulawesi in nauwe samenwer-

king met Vogelbescherming Neder-

land en steun van de Nationale 

Postcode Loterij. De financiering 

door de Duitse overheid en de sa-

menwerking met NABU zorgt er nu 

voor dat het project verder uitge-

voerd kan worden. 

Uitgelicht 

Snoek 



2727    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

Het project houdt in dat het bos in 

Gorontalo niet wordt gekapt maar 

hersteld door eco restoration. Dat 

wil zeggen dat de aangetaste delen 

van het bos de kans krijgen zich te 

herstellen. Twee beschermde gebie-

den raken zo met elkaar verbonden 

waardoor een aaneengesloten stuk 

bos van 257.000 hectare ontstaat. 

Het gebied behoort tot de meest 

rijke en bijzondere natuurgebieden 

op aarde met 36 endemische vogel-

soorten en tal van andere dieren 

waaronder het zwijnhertje babiroes-

sa en de zwarte kuifmakaak. 

Bron: Vogelbescherming 

 

Huismus opnieuw op 1 bij Natio-
nale Tuinvogeltelling  

In januari hebben meer dan 45.000 

mensen in ruim 30.000 tuinen vo-

gels geteld voor de Nationale Tuin-

vogeltelling. In totaal werden er 

zo’n 571.000 vogels geteld. Wat 

opvalt is dat er door het zachte win-

terweer minder vogels in de tuinen 

te zien waren. De huismus staat, net 

als in voorgaande jaren, op één.  

Het zachte weer heeft duidelijk in-

vloed op de telling. Er werden dit 

jaar beduidend minder vogels in de 

tuinen gezien dan in voorgaande 

jaren. In het buitengebied was, door 

het milde weer, nog veel voedsel 

beschikbaar, waardoor vogels niet 

genoodzaakt zijn voor hun voedsel 

naar de tuinen te trekken. Het dui-

delijkst zien we dat bij de vink. 

Werd er vorig jaar gemiddeld 2,7 

vink per tuin gezien, dit jaar bleef 

het aantal steken op 1,5. Bij de 

koolmees en pimpelmees zien we 

hetzelfde beeld. 

Bron: Vogelbescherming Neder-

land 

 

degebied van Europa,’ stelt Natuur-

monumenten. De bodem van de 

Waddenzee zal door zoutwinning 

dalen en veranderen. Wadplaten die 

normaal droog vallen, dreigen dan 

te verdrinken. Grote veranderingen 

in de Waddenzee hebben gevolgen 

voor de overlevingskansen van tien-

duizenden wadvogels. De natuuror-

ganisaties hebben ook  hun zorgen 

geuit bij de VN-organisatie Unesco 

en bij de Tweede Kamer. De vogel-

rijkdom van de Waddenzee is een 

belangrijke pijler onder de Werel-

derfgoedstatus van de Waddenzee.  

Naar aanleiding van de geuite zor-

gen, vroeg de staatssecretaris on-

langs Frisia om meer informatie om 

een gedegen afweging te kunnen 

maken. Frisia kwam met antwoor-

den, maar niet met nieuwe feiten. 

Uit een eerste verkenning door het 

onafhankelijke Nederlandse Insti-

tuut voor Onderzoek op Zee 

(NIOZ) blijkt dat de risico’s voor 

de natuur te groot zijn. 

  

Het zou mooi zijn wanneer de 

staatssecretaris, als nieuwe voorzit-

ter van de trilaterale samenwerking, 

als haar eerste actie het besluit 

neemt dat zoutwinning onder het 

Werelderfgoed Waddenzee niet 

kan. 

Bron: Nieuwsbrief Vogelbescher-

ming 

 

 

 

 

 

 

Johan Schaerlaeckens 

‘Kwart haaien en roggen met uit-
sterven bedreigd' 

Dat concluderen ruim 300 weten-

schappers uit 64 landen in een ana-

lyse voor de internationale natuurbe-

schermingsorganisatie IUCN. Het is 

de eerste keer dat het onderzoek 

naar deze dieren zich uitstrekte over 

de hele wereld. 

De onderzoekers bekeken de situatie 

van de meer dan duizend bekende 

soorten haaien en roggen en de daar-

aan gerelateerde draakvissen. Deze 

drie groepen onderscheiden zich van 

andere vissen doordat zij kraakbeen 

hebben, terwijl gewone vissen uit 

been bestaan. 

De grootste bedreiging voor de 

kraakbeenvissen is overbevissing. 

Roggen lopen meer risico dan haai-

en om uit te sterven. De dieren wor-

den vaak binnengehaald als bij-

vangst maar worden ook steeds va-

ker gevangen om te gebruiken voor 

consumptie en te vermalen voor me-

dicijnen. 

De vangsten worden volgens IUCN 

niet goed geregistreerd zodat de 

werkelijke vangst hoger is. De Golf 

van Thailand en de Middellandse 

Zee zijn de plekken waar de afname 

van haaien en roggen het ergst is. 

Bron: ANP 

 

Geen zoutwinning in de Wadden-
zee 

Vogelbescherming en Waddenvere-

niging roepen staatssecretaris Sha-

ron Dijksma op om geen natuurver-

gunning te verlenen voor zoutwin-

ning onder de Waddenzee. Dijksma 

is benoemd als voorzitter van de 

internationale Wadden Sea Board, 

de samenwerking tussen de wadden-

landen Nederland, Duitsland en De-

nemarken. Met deze samenwerking 

streven de landen naar een natuurrij-

ke Waddenzee. De staatssecretaris 

moet besluiten of Frisia een natuur-

vergunning krijgt voor het winnen 

van zout onder het Werelderfgoed 

Waddenzee. 

‘Zoutwinning hoort niet thuis in het 

Werelderfgoed Waddenzee, het 

grootste en belangrijkste kustgetij-

Rog  

Huismus, foto Harry Timmermans 
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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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