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Doe vrijdag 

27 juni mee 

met de  

Nationale 

Nachtvlinder 

Nacht!  
 

Zie pagina 28 

 

Ga zondag 29 

juni mee  

met de  

Mark & Leij 

fietstocht 

nieuwe stijl! 
 

Aanmelden zie pagina 4 

M et een groepje van 9 mensen hebben we ons gebogen over het de-

termineren van veenmossen. Deze cursus is georganiseerd in het 

kader van Groen en Doen. Groen en Doen is een programma van het mi-

nisterie van EZ om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en land-

schapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren. Via dit 

programma heeft Mark en Leij subsidie gekregen voor twee cursussen; 

veenmossen determineren en macroinvertebraten als indicator van water-

kwaliteit. Lisa op den Kamp een veenmossendeskundige heeft ons in het 

veld en achter de microscoop begeleid met heel veel kennis van zaken.  

 

Kennismaken met veenmossen 

Veenmossen zijn primitieve planten, zoals alle mossen, en behoren tot de 

klasse van de bladmossen. De wetenschappelijke naam van het enige ge-

slacht is Sphagnum. Ze zijn vooral karakteristiek vanwege de vorming van 

kussentjes en de enorme capaciteit om water op te nemen. Ze kunnen zelfs 

tot 20x hun gewicht aan water opnemen. Dus ze zien er zacht en comfortabel 

uit, maar ga er toch maar niet lekker op zitten als je droog wilt blijven. 

Veenmossen hebben net als alle mossen geen echte wortels en geen vaatbun-

dels, dus ze nemen met de cellen in de hele plant water op. De plantjes heb-

ben twee soorten cellen, levende groene celletjes die voor de fotosynthese 

zorgen en grote doorzichtige dode cellen (hyaline cellen) die het water vast-

houden en zouten opnemen. Vaak zijn de dode cellen verstevigd met spiraal- 

of ringvormige structuren. Veenmossen hebben hoofdstengels en zijstengels 

(Vervolg op pagina 3) 

Een cursus  

veenmossen determineren 

ZomerZomer  
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Natuuragenda 
aanvang  activiteit  onderwerp  spreker  lokatie 

juni

19 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

21 zaterdag WG excursie wandelen fotogroep -- veld

27 vrijdag 21:00 excursie nachtvlinderexcursie Baarle -- Ruiterpad

29 zondag ? excursie M&L fietstocht -- Bellevue

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

13 zondag 14:30 bijeenkomst Big Jump in de Mark -- grens

17 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

19 zaterdag WG excursie wandelen fotogroep -- veld

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

15 vrijdag - inleveren kopij nieuwsbrief -- redactie

21 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

23 zaterdag WG excursie wandelen fotogroep -- veld

september
14 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

18 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

20 zaterdag WG excursie wandelen fotogroep -- veld

25 donderdag 20:00 lezing veranderingen in de Biesbosch Jacques van der Neut Bellevue

oktober
12 zondag 9:30 excursie wandelen Baarle -- veld

16 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

18 zaterdag WG excursie wandelen fotogroep -- veld

30 donderdag 20:00 jaarvergadering -- Bellevue

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

14 vrijdag - inleveren kopij nieuwsbrief -- redactie

20 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep -- Bellevue

20 donderdag 20:00 lezing kauwen Achilles Cools Bellevue

22 zaterdag WG excursie wandelen fotogroep -- veld
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vensgemeenschap van karakteristie-

ke planten en dieren in de venen. 

Vandaar dat weten welke soorten er 

voorkomen in een gebied ons ook 

informatie geeft over de natuurwaar-

de van een gebied. Dat was de reden 

om er meer van te willen weten. 

Vooral verdroging, door bijvoor-

beeld een daling van de grondwater-

spiegel is een bedreiging voor de 

veenmossen.  

 

De cursus 

De eerste zaterdag heeft Lisa ons 

veel uitgelegd over de veenmosplan-

ten en de kenmerken die gebruikt 

worden bij de determinatie. ’s Mid-

dag zijn we het veld in gegaan, naar 

de Goudberg, om een aantal soorten 

te bekijken. Determinatie in het veld 

met daaraan verschillende typen 

blaadjes; stengel- en takblaadjes. 

Deze blaadjes zijn slecht één cel-

laag dik en erg klein. De veenmos-

sen spelen een belangrijke rol in 

laagveensystemen en bij de vor-

ming van hoogveen. Laagveen 

vormt onderwater door het ontstaan 

van een dikke laag veenmos. Om-

dat deze dikke laag veenmos wei-

nig zuurstof bevat en de plantjes 

hun omgeving verzuren door de 

opname van basische mineralen en 

de afgifte van H+ ionen, blijft alles 

wat in veen terecht komt goed ge-

conserveerd. De meeste bacteriën 

houden namelijk niet zo van een 

zure omgeving. Vandaar de zoge-

naamde veenlijken, die grotendeel 

in tact blijven.  

 

Als de veenmoslaag dikker wordt 

en boven de grondwaterspiegel 

uitgroeit, kan er hoogveen ont-

staan. Dit kan alleen omdat de 

veenmossen zelf zorgen voor de 

altijd natte omgeving waarin ze 

kunnen blijven groeien en niet 

worden afgebroken. Deze hoogve-

nen zijn afhankelijk van regenwa-

ter.  

 

Doordat Sphagnumsoorten hun 

omgeving zo sterk beïnvloeden is 

er ook sprake van een speciale le-

(Vervolg van pagina 1) 

is lastig, omdat de soorten veel op 

elkaar lijken, door elkaar groeien en 

er ook nog verschillen in kleur en 

groeivorm binnen één soort be-

staan. Sommige soorten groeien 

zowel op het land als in het water 

en lijken dan ook weer anders. 

Daarom moet je vaak de determina-

tie voortzetten met de microscoop. 

Dit hebben we de tweede zaterdag 

na een veldbezoek in de buurt van 

Waalwijk, het Labbegat, gedaan 

met de daar verzamelde plantjes. 

Hierbij moeten zeer dunne coupes 

gemaakt worden en dat ging niet 

iedereen even goed af. In de coupes 

moet gekeken worden naar allerlei 

structuren op en in de cellen, pori-

ën, spiraalstructuren en kleine punt-

jes aan de buitenkant van de cellen. 

Lastig, maar wel leuk om zo in de-

tail te moeten treden.  

 

Omdat oefenen en het herhalen van 

wat we geleerd hebben belangrijk is 

hebben we zonder de bezielende 

leiding van Lisa ook nog een 

avondje op de zolder bij Staatsbos-

beheer het determineren met de mi-

croscoop voortgezet. In het najaar 

gaan we nog een keer met Lisa op 

pad. Veenmossen determineren en 

zoeken in het veld gaat namelijk in 

de winter en voor- en najaar beter. 

De kenmerken zijn dan duidelijker.  

 

 
Tekst en 2 foto’s: 

Karin van Dueren den Hollander 

Veenmos 
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De dialezingen zijn voorbij en de buitentemperatuur stijgt. Dit is voor veel mensen de tijd om de wandelschoenen 

weer uit het stof te halen. Een goed moment dus om de maandelijkse wandeltocht in Baarle voor het voetlicht te 

halen. 

 

Zoals al jaren gebruikelijk is, maakt Mark en Leij elke tweede zondag van de maand een natuurwandeling vanuit 

Baarle-Nassau, verzamelen om half tien bij parkeerplaats de Loswal. Rond 12 uur is de wandeling afgelopen. De 

wandelingen vinden plaats in de streek. Bij de wandelingen zijn ook niet-leden welkom om eens een keertje mee te 

wandelen en de Mark & Leij sfeer te proeven. Bij nat weer is aangepast schoeisel vereist. 

 
Data komende periode: 

Zondag 13 juli 

Zondag 10 augustus 

Zondag 14 september 

 

 

En ook daarna: 

Elke tweede zondag van de maand 

09:30 – 12:00 uur 

Zie ook de natuuragenda op pagina 2 van deze 

nieuwsbrief of de agenda op onze site 

www.markenleij.nl/agenda 

Wandelen Baarle 

foto Marth Wildhagen 

Mark & Leij verrassingsfietstocht 

Zondag 29 juni . 
 

 

 

 

Kom meefietsen. 

Het wordt een verrassingstocht! 
 

Start: bij Victor (Bellevue) 

Aankomst:  

bij de wijngaard van Ron Langeveld (Dassemus) 

 

Aanmelden bij één van de bestuursleden: 

via bestuur@markenleij.nl 

of een briefje bij Marth Wildhagen in de brievenbus: Blokkenweide 1, Chaam 

of per telefoon 0161-491801 

of mobiel 06-44769321 

 

Vermeld je mail-adres of telefoonnummer,  

dan kunnen we je bereiken om nog enkele details door te geven. 

 

 

 

 

 

 

We ontmoeten elkaar bij Bellevue! 

Vriendelijke groet, bestuur Mark & Leij 

mailto:bestuur@markenleij.nl
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kennen. Schoonmaak azijn! Maar 

ook hier geldt zonder ervaring en 

goede kennis is het een gevaarlijk 

middel om te gebruiken.  

 

Nog even voor de duidelijkheid: het 

gebruik van chemische middelen 

blijkt gevaarlijk te zijn voor het bo-

demleven, waterleven, luchtleven 

(dodelijk of sterk verzwakkend voor 

wormen, insecten, kikkers, salaman-

ders, slakken, padden, etc.) en belas-

tend voor de drinkwatervoorziening. 

In het bijzonder maken we ons al 

lange tijd zorgen over de effecten op 

bijen, omdat deze dieren cruciaal 

zijn in onze voedsel kringloop. Voor 

de mens blijkt het gevaarlijk te zijn 

als de residuen via het drinkwater 

bij ons terugkomen of via lucht in 

contact komen met onze longen.  

 

We weten dus voldoende over de 

negatieve effecten en over de alter-

natieven. Er is ook heel veel good-

will onder onze medeburgers. Toch 

maak je je zorgen, en vele anderen 

en ik met jou, over het gebruik op 

verhardingen, niet alleen op privé 

terrein, maar ook in het publieke 

gebied en op de landbouwgronden. 

We hebben de afgelopen weken 

zelfs gezien dat burgers middelen 

met glyfosaat ( meer bekend onder 

de merknaam Roundup) gebruiken 

in het publieke gebied, gewoon op 

bermen langs wegen of op stoepen 

in de eigen straat.  

Natuurlijk heb ik ook de gele gras-

landen gezien die zijn bespoten met 

een chemisch middel. Graslanden 

die volgens Europees voorschrift 

voor de winter worden ingezaaid 

voor het vastleggen van mineralen, 

worden in het voorjaar bij sommige 

bedrijven gespoten met een che-

B este Sandra, 

 

 

Gewenst: gezamenlijke actie! 

 

Het lijkt inderdaad dat het gebruik 

van chemische middelen om on-

kruiden te bestrijden ernstige ge-

volgen heeft voor mens en milieu. 

Nu ik weer veel stukken gelezen 

heb die daar betrouwbare informa-

tie over verstrekken, kan ik niet 

anders concluderen.  

Natuurlijk heb ik tijdens mijn Wa-

geningse werk periode samen met 

mijn collegae veel alternatieven 

kunnen onderzoeken. Daarvoor 

moesten we weten wat het effect 

van deze middelen is, maar ook 

konden we onderzoeken hoe het 

anders kon. In die tijd zijn de proe-

ven met branden en met borstelen 

getest, zijn proeven gedaan met 

sterk verdunde middelen en zijn 

alternatieve biologisch betrouwba-

re middelen uitgeprobeerd. Nu zijn 

deze alternatieven ruim voor han-

den en kennen we de voordelen 

hiervan.  

Sinds die tijd is men doorgegaan 

met dit onderzoek. Er is een nog 

beter inzicht ontstaan in de nadelen 

van het gebruik van chemische 

middelen, maar ook is er een veel 

beter inzicht in goede alternatie-

ven.  

Ga naar de verschillende websites 

en je ziet dat er ondertussen heel 

veel kennis is onder de mensen. 

Eén ervan is gewoon handmatig de 

niet gewenste kruiden verwijderen, 

met of zonder gereedschap. 

En...natuurlijk is er, zo zegt men 

daar, een effectief middel dat ge-

bruikt kan worden dicht bij huis op 

verhardingen dat we al heel lang 

Brief van de Keuken Tafel 

‘t Zand, foto Marth Wildhagen 

misch onkruidbestrijdingsmiddel 

voordat het land wordt omgeploegd 

om vervolgens maïs in te zaaien of 

om bijvoorbeeld aardappels te plan-

ten. 

 

Eigenlijk weten we meer dan vol-

doende hoe het niet moet of hoe het 

wel kan. Er is bij velen van ons ook 

een groot besef. Maar niet bij ieder-

een. Vaak is de benodigde kennis 

en ervaring niet beschikbaar. Het 

zou goed zijn als er een gezamenlij-

ke actie komt van onze vereniging 

en zusterverenigingen, onze ge-

meenten Baarle en Alphen-Chaam, 

de plaatselijke ZLTO en de Agrari-

sche natuurvereniging Baarle e.o. 

Natuurlijk ondersteund door een 

Wageningse deskundige, die erva-

ring heeft elders in het land in ver-

gelijkbare situaties. Hiermee zou-

den we voor iedereen meer inzicht 

kunnen geven in de juiste mogelijk-

heden op de juiste plaats en het 

juiste tijdstip. Dat past bij een 

Cittaslow gemeente als Alphen-

Chaam en een Millennium gemeen-

te als Baarle-Nassau. 

 

Wat jij dus kunt doen is anderen 

erop aan spreken.... Dat is lastig 

als je je niet gesteund weet. Dus 

hierbij mijn steun. Met deze brief 

hoop ik van harte dat de gezamen-

lijke steun er komt! 

Groet Sjef 

 
 

PS1: In een brief aan de Tweede Kamer 

stelt Mansveld voor om het gebruik van 

chemische middelen door gemeenten en 

burgers te verbieden vanaf 2015. 

 

PS2: Een goed bericht uit de voorbije week: 

Gemeente Baarle Nassau heeft besloten zelf 

geen Round Up meer te gebruiken. Zij stapt 

over op de gecombineerde heetwater-en-

borstel aanpak!! 
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Tijdens mijn vele reizen door Eu-

ropa word ik vaak (heel) triestig 

gestemd door de ontluisterende 

teloorgang van het voorheen 

prachtige Europese agrarische 

landschap. Elk jaar moet ik een 

aantal gebieden van m’n lijst 

schrappen: er is niets meer te zien. 

Vroeger losten we dit op door naar 

Oost-Europa af te reizen. Inmid-

dels zijn ook deze landen tot 

‘Europa’ toegetreden. Door de 

(Europese) inkomenssteun aan de 

boeren worden de gronden met 

moderne middelen intensiever be-

werkt, neemt de productie per hec-

tare toe maar holt de biodiversiteit 

achteruit.  

Het zou allemaal beter moeten 

worden met het nieuwe Europese 

landbouwbeleid. Helaas, het aan-

vankelijk positief ingestoken beleid 

is dermate uitgehold dat er ook in 

de toekomst geen sprake zal zijn 

van ‘duurzame Europese land-

bouw’.  

 

Intensieve landbouw en biodiver-

siteit: omgekeerd evenredig 

Als natuurliefhebber heb je tegen-

woordig een probleem: Veldleeu-

weriken, kiekendieven, patrijzen, 

kwartels, klapeksters, grauwe klau-

wieren, grauwe gorzen, gele kwik-

staarten, kleine trappen en tal van 

soorten planten, amfibieën, reptie-

len, insecten en zoogdieren verlaten 

in snel tempo het ‘moderne’ steriele 

agrarische landschap. Wij hebben 

een probleem, maar voor de hierbo-

ven genoemde organismes is het 

veel erger; bij hen gaat het om 

overleven.  

Nederland spant in Europa de 

kroon. In geen enkel land is de mate 

van intensivering zo doorgeslagen 

als hier. We kunnen trots zijn: De 

landbouwproductie per ha is ner-

gens zo groot als in Nederland. De 

prijs: Nergens is de biodiversiteit in 

het agrarisch gebied zo hard achter-

uit gegaan als in Nederland. Veel 

natuurliefhebbers hadden hun hoop 

gesteld op het nieuwe Europese 

landbouwbeleid dat in 2014 ingaat. 

Helaas….. het gaat er niet van ko-

men.  

 

Europa: 5% van de landbouw-

grond als ecologisch aandachtsge-

bied 

Het valt me steeds op dat je in de 

media zo weinig tegenkomt over de 

ontluistering van het Europese land-

schap terwijl de impact enorm is. De 

doorsnee burger heeft nu eenmaal 

een zwak voor de boer. Je kunt het 

de boer ook niet kwalijk nemen dat 

hij zoveel mogelijk geld probeert te 

genereren voor zijn gezin. Hij pakt 

de mogelijkheden die hij krijgt. In 

onderstaand kader staat beschreven 

hoe een doorsnee Nederlander aan-

kijkt tegen de rol van de boer in het 

landschap. Zij zien boeren het liefst 

als beheerders van een gevarieerd 

landschap waar planten, dieren en 

mensen zich fijn in voelen. De Ne-

derlanders vinden dat de boer daar-

voor beloond moet worden.  

En waarom niet…? De te vergoe-

den inkomstenderving is marginaal 

in vergelijking met de vele miljar-

den die nu naar de intensieve land-

bouw gaan. De ervaring leert bo-

vendien dat boeren vaak betere 

landschapsbeheerders zijn dan de 

natuurbeherende instanties.  

Het is vooral ‘Europa’ dat hierin 

het voortouw had moeten nemen, 

maar hierin faalt. Met een relatief 

geringe financiële inspanning zou 

het Europese agrarische landschap 

gered kunnen worden. Oost Gro-

ningen geeft al jaren het voorbeeld 

hoe het kan en moet. Helaas. Ook 

met het nieuwe Europese land-

bouwbeleid ziet de toekomst van 

het agrarische landschap er nog 

altijd somber uit. Akkerbouwers 

worden weliswaar verplicht om 5% 

(was aanvankelijk 7%) van hun 

land te reserveren als ‘ecologisch 

aandachtsgebied’. Dat lijkt goed 

nieuws voor het landschap en na-

tuur, ware het niet dat tegelijkertijd 

productie, bemesting en gewasbe-

schermingsmiddelen worden toege-

staan in deze ecologische aan-

dachtsgebieden.  

 

Het nieuwe landbouwbeleid:  

Europa laat het afweten 
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De landbouw zal door de intensie-

ve grondbewerking, het gebruik 

van meststoffen en gewasbescher-

mingsmiddelen milieu en natuur 

dusdanig onder druk blijven zetten 

dat we ons grote zorgen moeten 

maken. Door deze alsmaar toene-

mende intensivering van de land-

bouw is de ‘silent spring’ in feite al 

ingetreden op grote gedeeltes van 

het Europese platteland: je hoort er 

niets meer en je ziet er niets meer. 

Het aantal vogels op landbouw-

gronden is de afgelopen 30 jaar 

vaak met meer dan 70% afgeno-

men en het einde is nog niet in 

zicht. Talloze organismen verlaten 

in rap tempo de agrarische gebie-

den. Ze zijn te steriel, er is geen 

voedsel en dekking meer, er zijn 

onvoldoende mogelijkheden om 

zich voort te planten. Intensieve 

landbouw en biodiversiteit gaan nu 

eenmaal niet samen.  

Doet Europa dan niets?? Jawel, 

maar “Natura 2000” houdt zich 

vooral bezig met bestaande natuur-

gebieden, zo de landbouwlobby 

Natuur & Milieu zal er met het 

nieuwe Europese landbouwbeleid 

geen daadwerkelijke verbetering 

van natuur, landschap en milieu in 

het landelijk gebied plaats vinden. 

Een deel van de nieuwe maatrege-

len zullen zelfs schadelijk zijn en 

daarmee een stap terug ten opzichte 

van eerdere hervormingsmaatrege-

len in het Europese landbouwbe-

leid.  

De bittere conclusie is dat het nieu-

we Europese landbouwbeleid dat in 

2014 ingaat geen enkele garantie 

biedt voor een duurzame landbouw. 

 

Biologische landbouw verhoogt 

biodiversiteit  

(bron: nu.nl) 

Onderzoekers van de universiteit 

van Oxford hebben berekend dat 

biologische landbouw gemiddeld 

voor 30% meer biodiversiteit zorgt. 

Vooral planten en bestuivers zijn 

gebaat bij biologische landbouw.  

De voorbije jaren is veel discussie 

gevoerd over de voor-en nadelen 

van biologische landbouwmethoden 

op de biodiversiteit, het milieu, de 

menselijke gezondheid en de voed-

selveiligheid. Onderzoekers van de 

universiteit van Oxford vergeleken 

de biodiversiteit tussen biologische 

en traditionele landbouwmethoden. 

Biodiversiteit wordt door de onder-

zoekers gedefinieerd als ‘het aantal 

en de hoeveelheid van organismen 

ontlo-

pend. Voor miljoenen worden pom-

peuze infocentra weggezet die er na 

een paar jaar verwaarloosd bijstaan. 

Gemakshalve vergeten ze ook dat 

het agrarische gebied de grote bulk 

van het landoppervlakte uitmaakt.  

Ook volgens Landschapsbeheer Ne-

derland, Vogelbescherming Neder-

land, de 12 Landschappen, Milieu-

defensie, Natuurmonumenten en 

Enquête: publiek komt op voor boeren en weidevogels 

Nederlanders maken zich zorgen over de veranderingen in het Nederlandse 

landschap, zoals de toenemende bebouwing en de achteruitgang van de wei-

devogels. Maar zij zien de boeren niet als grote boosdoeners. Zij leggen de 

verantwoordelijkheid vooral bij de overheid. Het weidelandschap wordt 

door de Nederlanders hoog gewaardeerd, met gemiddeld een 8.2, maar 

mensen zien ook dat het landschap verandert. Wat ze vooral opvalt, zijn de 

grotere stallen, meer bebouwing en minder koeien in de wei. Zij koppelen de 

veranderingen in het landschap aan de achteruitgang van de weidevogels. 

Volgens de respondenten is de achteruitgang vooral te wijten aan de intensi-

vering van de landbouw, versnippering van weidevogelgebieden, verkeers-

geluiden en kunstlicht.  

Toch wijzen de meeste mensen niet naar de boeren als schuldige of eerstver-

antwoordelijke voor de achteruitgang van het landschap. De grootste ver-

antwoordelijkheid heeft volgens de respondenten de overheid. De Nederlan-

der voelt zich betrokken bij onze weidevogels en vindt dan ook dat maatre-

gelen moeten worden genomen om de weidevogels te behouden. Van de 

voorgelegde maatregelen krijgt subsidie voor boeren de meeste steun, samen 

met vergoeding voor boeren die weidevogelgebieden beheren. Strengere 

regelgeving voor boeren zien respondenten niet zitten. De rode lijn in de 

bevindingen is dat het publiek opkomt voor de boeren. De meesten zijn be-

reid meer te betalen voor zuivelproducten als het landschap hierbij gebaat 

is. Zoveel is duidelijk: het publiek wil zowel de weidevogels als de boeren 

behouden. 

Bron: Alterra Wageningen UR 

Meer gevarieerd landschap, foto Marian van Alphen 

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Enquete-publiek-komt-op-voor-boeren-en-weidevogels.htm
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alleen een productie- maar ook een 

natuurfunctie krijgt. De boeren wil-

len wel. Biodiversiteit en landbouw 

kunnen veel meer voor elkaar bete-

kenen dan nu het geval is. Oost-

Groningen geeft al jaren het goede 

voorbeeld. 

 

Biodiversiteit ook goed voor de 

gezondheid  

De funeste gevolgen van de inten-

sieve landbouw en veeteelt op de 

kwaliteit van water, bodem en 

lucht tekenen zich steeds duidelij-

ker af. De snelle afname van de 

biodiversiteit in de wereld zal zeker 

gevolgen hebben die we nu nog 

niet overzien. Finse onderzoekers 

toonden al een direct verband aan 

tussen de mate van biodiversiteit 

en de gezondheid.  

Hogere biodiversiteit in de omge-

ving zorgt voor meer diverse bacte-

riën op en in het menselijk li-

chaam. Deze diverse bacterieflora 

is goed voor de weerbaarheid tegen 

bijvoorbeeld allergieën. De afne-

mende biodiversiteit in de wereld 

zou dus wel eens nadelig kunnen 

zijn voor de volksgezondheid. De 

Finse wetenschappers onderzoch-

ten tieners uit diverse omgevingen 

in het oosten van Finland. Ze beke-

ken de omgeving waarin zij leven, 

de diversiteit van de bacteriën op 

de huid en de gevoeligheid voor 

allergieën. Het bleek dat degenen 

die in de buurt van biodiverse ge-

bieden wonen, meer verschillende 

bacteriën op hun huid hadden en 

ook een lagere gevoeligheid voor 

allergenen lieten zien dan tieners 

uit bijvoorbeeld de stad. De weten-

schappers verklaren het verband 

door de aanwezigheid van een 

groep bacteriën, waartoe bijvoor-

beeld de Acinetobacterie behoort. 

Van deze soort is bekend dat hij 

ontstekingsreacties, zoals bij een 

allergie, afremt. In de minder bio-

diverse omgevingen bleek deze 

groep microben minder voor te 

komen. Mogelijk wordt het hogere 

aantal allergieën in een stedelijke 

omgeving hierdoor veroorzaakt.  

die in een gebied voorkomen’. Het 

verschil tussen biologische en tradi-

tionele landbouw ligt vooral in het 

al dan niet gebruiken van pestici-

den, herbiciden en kunstmatige be-

mesting. 

De belangrijkste conclusie is dat de 

aanwezige biodiversiteit gemiddeld 

één derde groter is waar biologische 

landbouwmethoden worden ge-

bruikt. Planten hebben het meeste 

voordeel bij biologische landbouw, 

hoewel ook grote positieve effecten 

gevonden worden op andere orga-

nismen zoals vogels en microben. 

Biologische landbouw heeft de 

grootste positieve effecten op het 

aantal aanwezige bestuivers, zoals 

de honingbij. Dit effect geldt ook, 

maar in mindere mate voor het aan-

tal predators en herbivoren. Met 

betrekking tot het gewastype, is de 

hogere biodiversiteit vooral opval-

lend bij de verbouwing van graan-

gewassen. De proportie akkers in 

het landschap is van groot belang: 

hoe meer akkers aanwezig zijn in 

het landschap, hoe belangrijker het 

effect van de biologische landbouw 

op de biodiversiteit is. 

Het hoeft niet altijd 100% doorge-

voerde biologische landbouw te 

zijn. Door relatief eenvoudige in-

grepen kunnen overheden, samen 

met de landbouwsector hun grote 

verantwoordelijkheid nemen om de 

biodiversiteit te doen toenemen. We 

noemen het beperken van besproei-

ing en bemesting, percelen niet tot 

in de beek omploegen en bemesten, 

maaibeheer afstemmen op broedpe-

riodes, het aanleggen van bloemrij-

ke en natuurlijke akkerranden, het 

aanleggen van een netwerk van ha-

gen en houtwallen. Door deze hete-

rogene structuur ontstaan er meer 

niches voor allerlei planten- en dier-

soorten. Deze huisvesten natuurlijke 

vijanden die plagen in de landbouw 

te lijf gaan. Wormen verbeteren de 

bodemstructuur, bijen en hommels 

bestuiven fruitbomen en sluipwes-

pen bestrijden bladluizen. ‘Europa’, 

de landelijke en regionale overheden 

zouden in deze veel meer sturend 

moeten zijn. Zij moeten de 

(financiële) randvoorwaarden cre-

ëren waardoor het landschap niet 

De snelle  

afname van de bio-

diversiteit in de we-

reld zal zeker gevol-

gen hebben die we 

nu nog niet  

overzien.  

Veldleeuwerik, foto Harry Timmermans 
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perspectief te geven. En de boeren 

zelf….? Zij zijn trots op hun grau-

we kieken. Nederland kopieert dit 

succesvolle beleid al op andere 

plaatsen. Nu Europa nog. De 

blauwdruk ligt kant-en-klaar.  

 

En wij in Noord-Brabant? 

Eerlijk gezegd doen wij het zo 

slecht nog niet. Onze provincie 

boekt redelijke successen in het 

behoud en herstel van planten- en 

diersoorten. Van de samenwerken-

de soortenbeschermingsorganisaties 

in Nederland kreeg onze provincie 

zelfs een cadeau voor de ‘unieke 

prestaties’ op het gebied van biodi-

versiteit. Het is in ieder geval knap 

dat de provincie, in een tijd van 

economische crisis, voortdurend 

aandacht besteedt aan de bescher-

ming van planten- en diersoorten. 

Zelf heb ik bij het creëren van nieu-

we natuurgebieden de medewerking 

van de Reconstructiecommissie de 

“Baronie”, de Dienst Landelijk Ge-

bied en Waterschap Brabantse Del-

ta als constructief ervaren.  

Dank zij de inspanningen van de 

provincie gaat het in Noord-Brabant 

goed met het verbeteren van de po-

pulaties van boomkikker, knoflook-

pad, gladde slang, witte rapunzel en 

heidekartelblad. Van het verbeteren 

van het leefgebied van de gladde 

slang profiteerden ook tal van ande-

re soorten zoals nachtzwaluw, rood-

borsttapuit en veldkrekel. Op de 

heideterreinen in Noord-Brabant 

worden successen geboekt voor 

soorten zoals de klokjesgentiaan en 

het bijbehorende gentiaanblauwtje.  

Daal je verder af op gemeentelijk 

niveau ben je al gauw afhankelijk 

van de instelling/mentaliteit van de 

betreffende burgemeester, de wet-

houder Ruimtelijke Ordening en de 

gemeenteraad. Als natuurvereni-

ging zijn frustraties je deel. Wet-

houders en (ondeskundige) ge-

meenteraden laten zich te vaak lei-

den door de emoties die onder het 

volk leven. En die emoties hebben 

bijna altijd een financiële achter-

grond. Toch is in groene gemeentes 

zoals Alphen-Chaam en Baarle-

Nassau de inbreng van een natuur-

vereniging zoals Mark en Leij heel 

belangrijk. Temeer omdat we het 

voorlopig niet van ‘Europa’ moeten 

hebben.  

 

 

 

Johan Schaerlaeckens 

Hoe het ook kan 

Misschien omdat het zo verschrik-

kelijk fout ging, loopt Nederland –

in vergelijking met Europese buur-

landen– ver voorop met beleid om 

de natuur op het boerenland een 

nieuwe kans te geven. Met veel 

goede wil, veel enthousiasme maar 

weinig kennis ging men voortva-

rend aan de slag. Veel maatregelen 

die genomen werden om de achter-

uitgang van soorten te stoppen, lie-

pen echter op niets uit. Het gevoer-

de beleid had nauwelijks effect en 

kostte miljoenen euro’s. 

Er was één positieve, belangrijke 

uitzondering: Oost-Groningen. Hier 

is de Werkgroep Grauwe Kieken-

dief een belangrijke pionier in het 

agrarisch natuurbeheer. Door gron-

dige analyse en samenwerking met 

universiteiten achterhaalden zij wat 

de werkelijke sleutelproblemen wa-

ren. 

Samen met de boeren hebben ze 

ervoor gezorgd dat gele kwikstaar-

ten, veldleeuweriken, geelgorzen, 

kwartels, patrijzen, grauwe kieken-

dieven, slechtvalken en zelfs blau-

we kiekendieven en velduilen weer 

floreren in noordoost Groningen. 

Zij hebben bewezen dat het moge-

lijk is om de eens zo rijke natuur in 

het boerenland een nieuw toekomst-

Grauwe kiekendief 
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D e wat oudere natuurliefheb-

ber zal zich nog wel herinne-

ren dat je hart sneller ging slaan 

als je ergens ganzen zag. Dat was 

dan vóór 1970. Sinds die tijd is het 

aantal ganzen in Nederland enorm 

toegenomen.  

 

Een goed voorbeeld is de grauwe 

gans. In het begin van de vorige 

eeuw was deze soort in ons land als 

broedvogel uitgestorven als gevolg 

van bejagen en het droogleggen van 

moerassige gebieden. In de jaren 

zeventig zijn plaatselijk grauwe 

ganzen uitgezet in het kader van de 

herintroductie van de grauwe gans 

in Nederland. In 1971 waren er 

weer 10 paar, in 1992 al 1250 en in 

2005 circa 25.000 paar. 

Onderzoekers gaan er vanuit dat er 

jaarlijks 2 miljoen winterganzen 

neerstrijken op Nederlandse akkers 

en in natuurgebieden. Winterganzen 

zijn ganzen die zich in de winter-

maanden bij ons ophouden. Ze zijn 

afkomstig uit gebieden langs de 

poolcirkel: Nova Zembla, Spitsber-

gen, Scandinavië, Siberië. In de 

winter gaan ze naar wat mildere 

gebieden met altijd open water, 

waar het voedsel niet bedekt is met 

sneeuw en ijs. In de zomer keren zij 

weer terug naar het noorden. Het 

betreft kolganzen, rietganzen en een 

gedeelte van de populaties brand-

gans en grauwe gans. Daarnaast 

zijn er nog eens een half miljoen 

zomerganzen in Nederland, voorna-

melijk grauwe ganzen, brandgan-

zen, Canadese ganzen en nijlgan-

zen. Deze groep heeft zich deels 

kunnen vormen uit exemplaren ont-

snapt van kinderboerderijen en boe-

renerven of zijn door natuurorgani-

saties uitgezet. Deze vermengden 

zich met overwinteraars. Het ver-

moeden bestaat dat een belangrijk 

deel van de grauwe ganzen kenmer-

ken heeft van de Nederlandse soep-

gans of boerengans. De term zo-

mergans betekent trouwens niet dat 

die ganzen er alleen in de zomer 

zijn. Ze zijn er het hele jaar en kun-

nen dus als een Nederlandse stand-

vogel worden beschouwd. Al met al 

kunnen er dus op een winterse dag 

2,5 miljoen ganzen in Nederland 

worden geteld, maar vergeleken bij 

die 100 miljoen kippen is dat na-

tuurlijk maar een schijntje.  

 

Oorzaken 

Nederland is een belangrijk over-

winteringsgebied voor ganzen. On-

geveer driekwart van de Europese 

populatie overwintert in ons land. 

Ze maken hier gebruik van de para-

dijselijke omstandigheden: veel nat-

te natuur waarin zij zich veilig kun-

nen ophouden met pal ernaast het 

groene akkerland waarop zij kunnen 

grazen. De intensieve bemesting 

zorgt voor groene en eiwitrijke ak-

kers. Dit rijke voedsel draagt er 

weer toe bij dat de winterganzen in 

het hoge noorden veel kuikens 

voortbrengen. Ganzen worden in 

Nederland ook met rust gelaten. De 

jacht is beperkt en er zijn speciale 

'ganzen-opvang-gebieden' waarin zij 

niet verjaagd mogen worden. 

Om het nog wat aantrekkelijker te 

maken is zo’n 80.000 ha aangewe-

zen als foerageergebied. Boeren en 

natuurbeheerders krijgen hiervoor 

een vaste vergoeding en ook nog 

een schadevergoeding voor de gan-

zenvraat. Buiten deze gebieden 

mogen de ganzen wel verjaagd 

worden, maar ook hier krijgen de 

eigenaren een overheidsvergoeding 

als er schade is ontstaan. 

 

Gevolgen 

Doordat er te veel en steeds meer 

zomergasten zijn, veroorzaken ze 

ecologische en economische scha-

de. Ze bedreigen de inheemse bio-

diversiteit door het vernielen van 

habitat, zoals rietkragen, agressief 

gedrag, het verdrukken van in-

heemse soorten, e.d. Door vertrap-

pen en begrazen verdwijnen ook 

water- en oeverplanten. 

In de afgelopen 20 jaar zijn vele 

miljoenen euro’s geïnvesteerd om 

vermesting, verzuring en verdro-

ging in vennen en duinplassen te-

gen te gaan, vaak met succes. Ech-

ter na foerageren op voedselrijke 

Ongans van de gans 

Grauwe gans bij ‘t Merkske, foto Marian van Alphen 
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landbouwgronden in de omgeving 

kunnen ganzen en andere watervo-

gels gaan rusten, ruien, broeden en 

…poepen in de relatief rustige na-

tuurreservaten. De ganzen brengen 

de overbemesting van de landbouw 

als het ware naar het ven. Het ge-

volg is dat de zeldzame soorten 

weer verdwijnen. 

Ze veroorzaken overlast in recrea-

tiegebieden, parken en natuurterrei-

nen door vervuiling van graslanden 

en ligweides’. 

 

Ganzen vinden rust en veiligheid 

op het water, maar het zijn grazers 

en ze zoeken hun voedsel dus op 

het land. Vraat door zomerganzen 

in landbouwgebieden leidt tot gro-

tere schade dan van winterganzen 

omdat ze zich net in het kwetsbare 

groeiseizoen in groep in dezelfde 

omgeving concentreren. Door vraat 

en vertrappeling kan een groot deel 

van de opbrengst verloren gaan. 

Omdat er steeds meer grasland ver-

dwijnt, zoeken ze ook meer en 

meer voedsel op akkerland. 

In Nederland, waar al geruime tijd 

een vergoedingssysteem voor gan-

zenschade bestaat, liep de vergoe-

ding voor schade door zomergan-

zen op van 230.000 euro in 2002 

tot 1,4 miljoen euro in 2009. In 

2014/2015 moer er een compensa-

tie van 28,6 miljoen euro worden 

verwacht. 

Ze veroorzaken een veiligheidspro-

bleem. Grote groepen ganzen zor-

gen voor onveilige situaties rond de 

vliegvelden Schiphol en Rotterdam 

The Hague Airport. Staatssecretaris 

Atsma kondigde vorige week maat-

regelen aan. Vorig jaar kwam een 

toestel van Royal Air Maroc in aan-

varing met ganzen waarna het toe-

stel op één motor op zeer lage hoog-

te over Haarlem scheerde. 

 

Reductie van de populatieomvang 

In de talloze publicaties over de 

vraag of het aantal ganzen terugge-

drongen moet worden en op welke 

manier dat dan moet spelen naast 

economische argumenten ook emo-

ties een belangrijke rol. Het is be-

grijpelijk dat vogelbeschermers niet 

staan te trappelen om ganzen te ver-

jagen en zeker niet om ze neer te 

knallen.  

Bij de voorgestelde maatregelen 

moet een onderscheid gemaakt wor-

den tussen winter- en zomerganzen. 

In het geval van winterganzen is 

beïnvloeding heel moeilijk. Zij 

broeden in noordelijke streken en 

zijn slechts tijdelijk in ons land. 

Verjaging en aanpassingen aan het 

terrein hebben nauwelijks effect. 

Zoals hierboven uitgelegd moet de 

oorzaak van de enorme toename van 

de aantallen winterganzen in Neder-

land worden gezocht. 

Natuurorganisaties willen dat er 

tijdens de winterrust, in het ideale 

geval van 1 oktober tot 1 april, niet 

op ganzen wordt gejaagd. De agra-

rische ondernemers (LTO) willen 

ook afschot tijdens de winterrust. 

Over de zomerganzen zijn de me-

ningen minder verdeeld. Ganzen 

kunnen tijdens de rui niet vliegen 

en daardoor zomers eenvoudiger 

worden gevangen of bejaagd, even 

afgezien van de vraag of dit wense-

lijk is. De gemeente Texel en Na-

tuurmonumenten hebben in 2008 

duizenden ganzen op dit eiland la-

ten vergassen, maar dit wekte hefti-

ge protesten op van dierenbescher-

mers en leidde zelfs tot bedreigin-

gen. 

Afschot van ganzen is ook moge-

lijk, maar slechts in beperkte mate 

en in bepaalde gebieden. Buiten de 

zogenaamde opvanggebieden zijn 

boeren verplicht ganzen te verjagen 

als ze in aanmerking willen komen 

voor een schadevergoeding. Hierbij 

zijn veel middelen geoorloofd, in-

clusief ‘ondersteunend afschot’ van 

kol- en grauwe ganzen. Inmiddels 

leggen zo ruim 100 duizend ganzen 

per jaar het loodje. 

Het verjagen van ganzen door la-

waai, honden, laserstralen en gaska-

nonnen is geen echte oplossing om-

dat de ganzen op deze manier over 

meerdere gebieden worden ver-

spreid, waardoor het probleem wel-

licht juist groter wordt. 

Eieren schudden en eieren prikken, 

waardoor deze niet meer kunnen 

uitkomen, is op kleine schaal moge-

lijk. Het onderdompelen van eieren 

in olie (bijv. maïsolie) is zeer effec-

tief. Door het laagje olie kan er 

geen zuurstof naar binnen komen 

en sterft het embryo. Per nest wordt 

één ei niet behandeld; de ganzen 

blijven dan gewoon broeden en 

gaan niet opnieuw leggen. Bij lek-

prikken van de eieren of het leegha-

len van het nest beginnen de ganzen 

gewoon opnieuw.  

 

 

Grauwe gans in de Biesbosch, foto Marian van Alphen 



1212    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

Hierdoor zal:  

op termijn de noodzaak tot popula-

tiereductie voor beheer en schade-

bestrijding sterk verminderen; 

het schudden van eieren na 5 jaar 

niet meer worden toegepast;  

en wordt voldaan aan de door Ne-

derland aangegane internationale 

verplichtingen voor trekganzen en 

in Nederland aanwezige trekgan-

zen 

 

Natuurmonumenten, De 12Land-

schappen en de Vogelbescherming 

riepen alle provincies in een brief 

van 4 februari 2014 op om het Gan-

zenakkoord alsnog volledig in te 

voeren. Ze zijn bereid om mee te 

werken aan de afspraken uit het 

akkoord, mits die volledig worden 

ingevoerd. Dat betekent ook een 

winterrust van vier maanden. Zon-

der deze winterrust is het reduceren 

van de zomerpopulatie maatschap-

pelijk onaanvaardbaar.  

De partijen van het ganzenakkoord 

zetten zich ook in voor een nuttige 

bestemming van gedode ganzen. 

Overigens verscheen in 2012 al een 

rapport van een adviesbureau met 

de intrigerende titel ‘Ganzenbord: 

naar de afzet van wilde ganzenvlees 

als natuurproduct’. 

Om het aantal ganzen blijvend om-

laag te brengen, zijn er meer maat-

regelen nodig. Het landschap moet 

zo ingericht worden dat na die ter-

mijn van vijf jaar minder vaak naar 

het doden hoeft te worden gegrepen 

om de aantallen zomerganzen op 

een aanvaardbaar niveau te houden. 

De partijen van het Ganzenakkoord 

gaan nog uitwerken welke maatre-

gelen zij willen inzetten en wat in 

welk gebied het beste aansluit bij de 

specifieke omstandigheden van het 

gebied. Het is goed denkbaar dat 

verjagen, ruimte geven aan natuur-

lijke predatoren zoals de vos en een 

andere inrichting van gebieden een 

onderdeel worden van dat pakket 

maatregelen. De meest voor de 

hand liggende maatregel is natuur-

lijk dat er veel minder eiwitrijk gras 

ter beschikking komt. Maar met de 

huidige landbouw zal dat moeilijk 

worden. Ons landschap is nu bij-

zonder geschikt voor ganzen. Er is 

volop broedgebied en volop voed-

sel. Zolang dat niet verandert, zal 

de populatie groot blijven. 

 

 

 

 

 

Erik van der Hoeven  

 

(met behulp van vele sites 

op internet) 

Ganzenakkoord 

In december 2012 sloten zeven na-

tuur- en landbouworganisaties en de 

provincies een akkoord voor een 

gezamenlijke aanpak van het gan-

zenvraagstuk (zie inzet). Om ervoor 

te zorgen dat Nederland een land is 

waar ganzen thuishoren en welkom 

zijn. Het akkoord zou 1 januari 

2014 in werking treden, maar in 

december 2013 sneuvelde 

het omdat er binnen de achterban 

van de LTO Nederland geen steun 

meer was voor de winterrust. 

 

Doelen en uitgangspunten Gan-

zenakkoord  

Het akkoord beoogt ganzenpopula-

ties in Nederland duurzaam in stand 

te houden op een niveau, waarbij 

een goed evenwicht wordt gevon-

den tussen de omvang van de van 

nature voorkomende populaties en 

de risico’s die daarmee samenhan-

gen.  

 

Concreet betekent dit:  

in 5 jaar terugdringen van schade 

tot het niveau van 2005; 

het planmatig reduceren van de 

populatie standganzen tot een ac-

ceptabel niveau; 

het planmatig wegnemen van po-

pulaties exoten en gedomesticeer-

de ganzen.  

 

Brandgans, foto Tineke van Eeuwen 
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I k woon in het Markdal ‘aan gene zijde’, als Hol-

lander tussen de Belgen. Hier in het grensdorpje 

leven de twee nationaliteiten al generaties met elkaar 

vermengd. Wat me opvalt is dat er nog op een heel tra-

ditionele manier landbouw wordt bedreven - er wordt 

flink bemest, gespoten, belicht - maar dat de natuur 

zich overal tussendoor wringt en zich er niets van aan 

lijkt te trekken. 

 

In onze bescheiden tuin is van alles om van te genieten. 

Af en toe springt een eekhoorn van boom tot boom. Een 

konijntje blikt nieuwsgierig om zich heen. Het oranje-

tipje lijkt er zijn plek te hebben gevonden. Alles zoemt 

en gonst. Kortom, wat een rijkdom om in dit gebied te 

wonen! 

Tussen onze tuin en de Mark ligt een groen gemaaid 

perceel met een grote vijver vol vis. Permanent staat er 

een reiger te gluren naar zijn volgende prooi. De buur-

man vertelde dat er laatst ook een aalscholver tussen de 

vissen zwom. Het resultaat was: vijf drijvende vissen in 

shock en een aalscholver die het niet lukte om weer op 

te stijgen. De vijver was immers te klein voor de aan-

loop van de vlucht. 

Via het fietspad langs de Mark ga ik naar mijn werk in 

Breda. Kilometers langs een kakofonie van vogelgelui-

den en soms watergeklater van de stuwtjes. Puur genot 

om in de prille lente de ooievaars weer in de Bredase 

contreien te zien neerstrijken. 

Pas geleden wandelde ik langs de Mark en ontmoette 

een bejaarde pater van het klooster in Meersel-Dreef. Ik 

liep 8 kilometer met hem op en we voerden een geani-

meerd gesprek. Over de oorsprong van de kapucijnen, 

die gewoon te herleiden was aan de kappen die ze in die 

Italiaanse streek droegen. Over hoe hij genoot van deze 

wekelijkse wandeling, wat hij als een immense rijkdom 

ervoer. 

 

Wonen en leven in het dal van de Mark. Een plek voor 

onverwachte ontmoetingen in het natuurdecor van een 

prachtig landschap. 

Susan van der Riet 

I n het voorjaar werden we op de Boshoven in Al-

phen maar weer eens onaangenaam verrast. 

Staatsbosbeheer had een houtsingel in zijn geheel tot 

bijna op de grond kaal gesnoeid. Daarop heb ik contact 

gezocht met Sjef Langeveld en daarna met Staatsbos-

beheer. Deze laatste was zich er niet van bewust dat de 

houtsingel en de bosaanplant in de toenmalige ruilver-

kaveling Alphen en Riel (1986) waren aangelegd om-

dat er niet veel meer over bleef van de oude losstaande 

bosschages en houtsingels. Deze aanplant is destijds in 

samenwerking met de bijenhoudervereniging Alphen 

tot stand gekomen. Vooral om zoveel mogelijk stuif-

meel- en nectardragende bomen en struiken te behou-

den voor onze bijen. Deze afspraken waren toentertijd 

gemaakt met Staatsbosbeheer. 

 

Compensatie 

Staatsbosbeheer is komen kijken en verontschuldigde 

zich bij ons. Men was zich er niet meer van bewust 

waarom deze houtsingels en bosschages waren aange-

plant, - excuses aanvaard -, men gaat dit vanaf nu beter 

in de gaten houden. Toen men toch in de buurt was, toch 

nog even gepraat over de bosaanplant die nog zou 

plaatsvinden vanwege de aanpassing van de weg van 

Alphen naar Baarle in 2006. Er is toen voor de parallel-

weg op Boshoven bij de kapel een stuk bos gekapt. Dit 

zou gecompenseerd worden op een gedeelte van een 

akker op Boshoven bij de kapel, maar dit was nog steeds 

niet uitgevoerd. We zijn ter plaatse gaan kijken en heb-

ben overleg gehad over de grootte van de uitbreiding. 

Staatsbosbeheer wist niet van de uitbreiding en aanplant. 

Men heeft vervolgens contact gezocht met de provincie 

en binnen enkele weken is een eiken struweel/bos aan-

geplant, dat meer dan twee keer zo groot is geworden als 

in 2006 was bedacht. 

 

Zo zie je maar weer waar snoeien van een houtsingel toe 

kan leiden. Ondanks het snoeiwerk bedanken we Staats-

bosbeheer voor hun inzet om in zeer korte tijd een stukje 

bos uit te breiden. 

 

 

 

Henk Cornelissen, Alphen Boshoven 

Groenaanplant  

in Alphen 
na 

snoeien van een houtsingel  

aangeplant voor bijen 

Foto Sandra Reijnders 

Wonen 

 

  

in het Markdal 
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O p 24 maart was weer de jaar-

lijkse bijeenkomst van de ver-

eniging Markdal. De opkomst 

wordt elk jaar groter. Er waren 

circa 200 mensen aanwezig. Twee 

sprekers namen ons mee naar het 

geologische en cultuurhistorische 

verleden van het Markdal. Maar 

ook was er een blik in de toekom-

stige verkeersstromen. 

 

Vrijwilligerswerk 

De voorzitter, Jettie Rattink, bena-

drukt in haar inleiding dat de ver-

eniging Markdal allemaal vrijwilli-

gerswerk is. Er is maar één betaalde 

kracht, Marcel van Miert, die in 

tweeënhalve dag per week het reali-

seren van de ecologische hoofd-

structuur (EHS) coördineert. Ook is 

de website een feit. Alle presenta-

ties van deze avond en de ontwik-

kelde visies zijn op de website nog 

eens rustig na te lezen. Surf gerust 

eens naar 

www.verenigingmarkdal.nl. De 

provincie heeft een som geld be-

schikbaar gesteld voor het realise-

ren van 100 hectare ecologische 

hoofdstructuur. Dat is echter niet 

veel als je bedenkt dat de vereniging 

Markdal alle functies wil verbete-

ren. Het zoeken naar subsidies en 

andere middelen blijft een belang-

rijk onderdeel van de activiteiten. 

 

Geologie 

Elke rivier zoekt zijn evenwicht bij 

wisselende externe omstandigheden. 

Door de permanent bevroren onder-

grond (permafrost) in de ijstijden 

kwam het regenwater snel tot afstro-

ming en was de afvoer hoog. Dat 

veroorzaakte een vlechtend rivier-

systeem. Omdat het zeeniveau be-

duidend lager was, werd het dal van 

de Mark diep ingesneden. Later 

heeft het zich gevuld met veen. Cir-

ca 5000 jaar geleden ontstonden de 

eerste nederzettingen, aldus de 

Vlaamse geoloog Jef Vandenberg-

he. 

 

Gebiedsontwikkeling 

De vereniging buigt zich echter over 

alle functies in het Markdal. Naast 

het realiseren van de ecologische 

hoofdstructuur en de verplichtingen 

van de Europese Kaderrichtlijn 

Water (KRW), is de vereniging 

ook al een eind gevorderd met de 

gebiedsontwikkeling Strijbeek. In 

de pauze konden deze plannen be-

keken worden. Projectleider Cha-

nan Hornstra gaf desgewenst nade-

re toelichting. De roze post-it’s die 

we vorig jaar op de koe konden 

plakken, zijn verwerkt in de activi-

teiten. 

 

Strijbeek: halverwege Hoogstra-

ten en Breda 

De planontwikkeling bij Strijbeek 

verloopt voorspoedig. De Vereni-

ging Markdal heeft op 26 februari 

in het Smokkelaartje te Strij-

beek een perspectief gepresenteerd 

aan de bevolking. Dit is vervolgens 

besproken met de gemeenteraad en 

de provincie. Op deze avond had 

Mariëtte Janssen uit Strijbeek het 

volgende openingsverhaal: " Pre-

cies halfweg tussen Breda en 

Hoogstraten (B) ligt Strijbeek. In 

de 14e eeuw zijn de heren van Bre-

da en van Hoogstraten gewend el-

kaar hier jaarlijks te ontmoeten. Op 

hun agenda staan onderwerpen die 

ze met elkaar moeten bespreken 

omdat ze er beide mee te maken 

hebben. Zij maken afspraken en 

Terugblik bijeenkomst  

Vereniging Markdal duurzaam & vitaal 

De voorzitter,  

Jettie Rattink,  

benadrukt in haar  

inleiding dat de ver-

eniging Markdal  

allemaal  

vrijwilligerswerk is. 

De opkomst wordt elk jaar groter. Er waren circa 200 mensen aanwezig.  

Foto vereniging Markdal duurzaam & vitaal 
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zien elkaar pas een jaar later weer. 

Strijbeek verdwijnt voor een jaar in 

de vergetelheid". 

Het opgestelde programma komt 

uit de Strijbeekse bevolking zelf; 

het is opgesteld door bewoners en 

ondernemers in het gebied. Vol-

gens Mariëtte Janssen moet Strij-

beek weer een ontmoetings-

plek zijn van land en stad, waarbij 

vitale bedrijven, onderwijs, natuur, 

cultuur en recreatie de bindende 

factoren zijn. Het rapport over 

Strijbeek is op de website te vinden 

onder lopende projecten. 

 

Verkeersvisie 

Vereniging Markdal heeft vijf 

werkgroepen. De werkgroep ver-

keer heeft zijn visie afgerond. Het is 

een richtinggevend document ge-

worden, een zogenaamd ‘levend 

document’. Het opstellen en uitvoe-

ren gebeurt van, voor en door de 

streek. De visie biedt een balans 

tussen alle gebruikers die op de rust 

en ruimte van het Markdal afkomen. 

Tijdens de bijeenkomst op 24 maart 

is door Ton Kroes, trekker van de 

werkgroep ‘Verkeer en Recreatie’, 

de verkeersvisie van de vereniging 

aangeboden aan Harrie Nuiten, bur-

gemeester van Alphen-Chaam. Ook 

deze visie is te raadplegen (en te 

downloaden) van de websi-

te www.verenigingmarkdal.nl. 

 

Historische geografie 

Karel Leenders, historisch geograaf, 

begon zijn verhaal met de vraag 

waar de Mark nu precies ontspringt. 

Dat is in de buurt van Merksplas. Er 

zijn vele slootjes en plassen die clai-

men de meest oorspronkelijke te 

zijn. De naam zou duiden op een 

'rivier met veel moeras'. Belgische 

plaatsen als Zondereigen, Wortel, 

Hoogstraten, Meerle en Meersel-

Dreef hebben allemaal een relatie 

met de Mark. Opvallend is dat de 

kleinere beken, die hun water op de 

Mark afvoeren, vooral aan de oost-

zijde liggen. Waar het dal smal is 

staan de boerderijen verder uit el-

kaar. Bij een breed dal zie je meer 

bedrijven en landgoederen zoals 

Schoondonk, de Blauwe Kamer en 

Bouvigne. Rond 1650 zijn bewust 

landschapsstructuren met brede la-

nen en lange zichtlijnen geïntrodu-

ceerd. Karel Leenders houdt een 

pleidooi om bij het herinrichten van 

het Markdal, rekening te houden 

met de rijke cultuurhistorie van dit 

gebied. 

 

Te water voor proper water 

Jettie Rattink kondigde ook alvast 

de ‘Big Jump’ aan. Op 13 juli vindt 

de jaarlijkse Big Jump weer plaats. 

Dit is een Europese actie om aan-

dacht te vragen voor schoner water. 

In veel rivieren en meren gaan 

zwemmers te water om hun wensen 

kracht bij te zetten. Samen met het 

Vlaamse Natuurpunt Markvallei 

organiseert de Vereniging Markdal 

dit evenement bij de grens van 

Meersel-Dreef en Galder-Strijbeek. 

Er start om 12 uur een Markwande-

ling vanaf de Kogelvanger naar de 

grens in de Mark. Bij de Belgisch-

Nederlandse grens start de Big 

Jump manifestatie om 14.30 uur. 

Om 15.00 uur gaan de ‘jumpers’ te 

water voor proper water. Voor in-

lichtingen kan je te rade bij Joop 

van Riet (06-4000 7219) of surf 

eens naar www.natuurpunt.be en 

zoek op Big Jump 2014. 

 

Sandra Reijnders 

 

 

Met teksten uit de nieuwsbrief  

van vereniging Markdal  

duurzaam & vitaal 

Op 13 juli 2014 vindt de jaarlijkse Big Jump weer plaats. Foto Marth Wildhagen 

 

De verkeersvisie is 

een richtinggevend 

document, een zoge-

naamd ‘levend  

document’. 

Poosplaats bij de voorde in de Kersel-

sebeek nabij de Mark,  

foto  Sandra Reijnders 

http://www.verenigingmarkdal.nl




Zomer  

Foto Harrie Timmermans 
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I n het afgelopen voorjaar wer-

den weer veel e-mails naar mij 

verzonden. Ook onze zuiderburen 

stuurden waarnemingen op, waar-

van een aantal buiten het werkge-

bied van onze vereniging. De ru-

briek heet “Waarnemingen in de 

streek”. Opvallende waarnemin-

gen uit de Belgische Kempen zul-

len hier ook worden vermeld. Uit 

deze reeks van waarnemingen is 

een overzicht samengesteld, waar-

bij de website Waarneming.nl ook 

weer is geraadpleegd voor onze 

streek. 

Heb je een leuke waarneming: 

blijf hem insturen zodat ook ande-

re leden mee kunnen genieten. 

De lente was dit jaar flink warmer 

dan gebruikelijk, net zoals de afge-

lopen winter. In De Bilt lag de ge-

middelde temperatuur tot nu toe op 

11,0 graden. We hebben nog een 

paar dagen te gaan tot het eind van 

de meteorologische lente, waardoor 

deze waarde nog een paar tienden 

gaat stijgen. Volgens de laatste bere-

kening komen we uit op 11,4 graden 

en dat levert een tweede plaats op. 

Deze lente verloopt 2 graden war-

mer dan normaal. De warmste lente 

sinds de metingen begin vorige 

eeuw was die in 2007. We hebben 

dan ook dit voorjaar met fraai lente-

weer, kunnen genieten van de na-

tuurlijke rijkdom van onze streek. 

De ganzen, die de gehele winter op 

de Bleeke Heide en omgeving heb-

ben doorgebracht, zijn naar het hoge 

noorden vertrokken. Nauwelijks zijn 

de ganzen vertrokken of de steltlo-

pers die de winter in Afrika hebben 

doorgebracht, trekken vanaf begin 

maart door. Hoogtepunt elk voorjaar 

is de passage in mei van de steltlo-

pers op de Bleeke Heide en in veel 

mindere mate op de Castelreesche 

Heide. De steltlopers foerageren dan 

één of meerdere dagen langs de 

modderige oevers van de waterplas-

sen. In totaal werden dit voorjaar 29 

soorten steltlopers gezien, maar 

liefst 6 meer dan afgelopen jaar. Dit 

jaar werden vooral veel tureluurs 

gezien, met als hoogtepunt 8 mei 

toen 60 exemplaren werden gezien 

op de Bleeke Heide. Belangrijkste 

waarnemingen waren poelruiter, 

steenloper, kanoet, kleine strandlo-

per, Temmincks strandloper, krom-

bekstrandloper, drieteenstrandloper 

en bonte strandloper. De slechtvalk 

heeft tot 21 mei ‘overwinterd’ op 

de Bleeke Heide. Op 30 mei werd 

een zeearend gezien boven de Hal-

sche Beemden. Begin april werden 

enkele dwergmeeuwen gezien op 

de Bleeke Heide. Sterns werden 

ook regelmatig gezien dit voorjaar: 

visdiefjes (Bleeke Heide en Regte 

Heide), noordse sterns (Bleeke 

Heide) en zwarte sterns (Bleeke 

Heide). Dwergsterns werden niet 

gezien, met als voorlopige enige 

waarneming op 25 mei 2001 op de 

Bleeke Heide. 

Op 20 april werd een zwarte wouw 

gezien bij het Ossengoor en op 30 

maart en op 21 april een rode 

wouw op de Maaien, respectieve-

lijk de Chaamsche Heide. De grote 

zilverreiger werd niet zo vaak ge-

zien als vorige jaren, maar eind 

mei verbleef nog steeds een exem-

plaar op de Maaien. Op 24 mei 

werd een kwak gezien op de Regte 

Heide, de tweede waarneming ooit 

voor onze streek. Zwarte roodstaar-

ten werden veel meer gezien dan 

voorgaande jaren (23 waarnemin-

gen). In voorgaande jaren werden 

slechts enkele exemplaren gemeld. 

Op 24 april werd een waterpieper 

gezien op de Bleeke Heide. Sprink-

haanzangers werden dit voorjaar 

enkel op de Regte Heide gezien. 

Op 18 mei werd door Ad Jansen 

een kwartelkoning gehoord nabij 

de Bremer in Ulicoten, een zeer 

zeldzame waarneming. Op 24 mei 

werden op de Regte Heide 9 nacht-

zwaluwen gezien, maar van andere 

gebieden, zoals de Chaamsche 

Bossen zijn nog geen waarnemin-

gen gemeld.  Natuurreservaat ‘t 

Merkske blijft het centrum van de 

zangvogels in de streek. De geel-

EEN (NIET ZO WILLEEEN (NIET ZO WILLE--

KEURIGE) GREEP UIT DE KEURIGE) GREEP UIT DE   

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

Waarnemingen in de streek 

Hazelworm  
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gors is er nog tamelijk algemeen en 

de koekoek wordt er nog regelma-

tig gehoord, evenals de wielewaal, 

zij het zéér spaarzaam. Met de 

kneu, roodborsttapuit, grasmus, 

tuinfluiter en de spotvogel gaat het 

goed en deze vogels worden van 

alle kanten gemeld voor deze ru-

briek. Wat verder opvalt, is dat het 

aantal boerenzwaluwen gering was 

vergeleken met voorgaande jaren. 

Het maximum aantal dat gezien 

werd dit voorjaar was 21 stuks 

(vorig jaar 150 stuks). 

Van de grauwe vliegenvanger zijn 

slechts 2 waarnemingen binnenge-

komen op 20 mei op Luchtenburg 

en op 21 mei bij de Bleeke Heide. 

De nachtegaal werd slechts één 

keer gehoord op ’t Broek. Om 

wanhopig van te worden, omdat de 

natuur naar mijn gevoel daar elk 

jaar mooier wordt. Alle andere 

waarnemingen komen van ’t 

Merkske. Met de wielewaal gaat 

het slecht en er werden slechts 11 

waarnemingen gemeld, allen ge-

zien in ’t Merkske. Van de zomer-

tortel zijn dit voorjaar 6 waarne-

mingen gemeld, weer minder dan 

het vorige jaar (9). Met de veld-

leeuwerik gaat het vergeleken met 

de voorgaande jaren weer wat beter 

en de vogel is weer teruggekeerd 

op het Zwart Laag. Vorige jaren 

werden beduidend meer fluiters 

gezien, maar dit jaar zijn er slechts 

2 fluiters gezien of gehoord. Alleen 

op de Hondsdonk en de Chaamsche 

Bossen werd nog een fluiter gezien. 

Het is onduidelijk waarom de ene 

soort weer wat vooruitgaat en een 

andere soort achteruitgaat. Slechtere 

omstandigheden in overwinteringge-

bieden, klimaatsverandering, bio-

toop, minder insecten? Wie het weet 

mag het zeggen!  

In april werd een hazelworm gezien 

op de Hondsdonk, een niet alledaag-

se waarneming. 

Roodkopklauwier 

Op 24 april werd door Erik Rijnen 

een roodkopklauwier gezien en ge-

fotografeerd op de Regte Heide.  

Een héél zeldzame waarneming en 

zover mij bekend de eerste in onze 

streek. De roodkopklauwier is door 

het zwart met witte verenkleed, het 

rode achterhoofd en de brede, zwar-

te oogstreep goed te herkennen. Het 

vrouwtje is minder helder gekleurd 

dan het mannetje, de rug is donker-

bruin in plaats van zwart en ook de 

oogstreep is minder duidelijk zicht-

baar. Het voedsel van de roodkop-

klauwier bestaat uit grote insecten 

die de vogel vast spietst op scherpe 

voorwerpen zoals doorns van strui-

ken en prikkeldraad. 

De roodkopklauwier is een voorma-

lige broedvogel van goed ontwikkel-

de heggen, oude boomgaarden en 

andere gronden met verspreid ge-

boomte. Het voedsel bestaat groten-

deels uit kevers en andere insecten. 

Roodkopklauwieren overwinteren in 

de Afrikaanse savanne, onder meer 

in de Sahel. Helaas broedt de rood-

kopklauwier sinds 1956 niet meer in 

Nederland. De vogels broeden in 

Europa voornamelijk rond het Mid-

dellandse Zeegebied. 

Verreweg de meeste (ca. 75%) van 

de waarnemingen van roodkopklau-

wieren in Nederland worden gedaan 

tijdens de voorjaarstrek, vooral in de 

periode mei-juni. Vermoedelijk gaat 

het daarbij om Franse of Spaanse 

vogels die op weg terug 

'doorschieten' naar noordelijk Euro-

pa, omdat ze niet in staat zijn om 

hun trekdrang tijdig uit te schakelen 

op het moment dat ze de broedge-

bieden passeren. Het gaat hierbij 

namelijk relatief vaak om adulte (of 

2e zomer-) vogels. 

 

Noordse stern 

Op 8 mei werden door Stijn Leest-

mans 7 noordse sterns gezien op de 

Bleeke Heide, een zeer zeldzame 

waarneming in het binnenland. De 

noordse stern verschilt niet zo veel 

van het visdiefje in uiterlijk. De 

snavel is in het broedseizoen echter 

geheel bloedrood, zonder zwarte 

punt, en de bovenzijde van de vleu-

gel heeft niet de voor het visdiefje 

karakteristieke grijze "veeg". 

De noordse stern is een uitgespro-

ken trekvogel, die broedt op het 

noordelijk halfrond en overwintert 

op het zuidelijk halfrond. Ieder jaar 

BIJZONDEREBIJZONDERE  

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

Braamsluiper  

Noordse stern  

Roodkopklauwier, foto Erik Rijnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Visdiefje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedrood
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvogel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijk_halfrond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_halfrond
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pareltje van de Nederlandse avifau-

na, maar dan moet je wel geluk 

hebben en een volwassen mannetje 

treffen. Mannelijke vogels zijn fel 

rood gekleurd en hebben een ken-

merkende, melancholieke zang. 

Onvolwassen mannetjes zingen 

ook, maar zijn net zoals de vrouwe-

lijke vogels saai bruinig gekleurd. 

Roodmussen kom je in Nederland 

vooral tegen aan de kust en hoor je 

vaak eerder dan dat je ze ziet. Zodra 

er gebroed wordt en het mannetje 

stopt met zingen lijken de vogels 

dan ook van de aardbodem verdwe-

nen. 

In 1987 broedde de vogel voor het 

eerst in Nederland (op Schiermon-

nikoog). In het begin van de jaren 

1990 bereikte het aantal broedende 

roodmussen in Nederland een maxi-

mum met enkele tientallen. Daarna 

is de trend onduidelijk. Volgens 

SOVON waren er in 2011 zes 

broedparen op de Waddeneilanden 

en in Noord-Holland. Daarmee 

blijft het een zeldzame zomervogel. 

 

Braamsluiper (foto pag. 19) 

Dit voorjaar werden enkele braam-

sluipers gezien in de streek, met een 

maximum van 3 exemplaren op 23 

april op de Bleeke Heide (!?). De 

braamsluiper is een zeldzame ver-

schijning in onze streek en wordt 

elk jaar maar enkele keren gezien. 

vliegt hij zo'n 70.000 km. In Neder-

land is hij een zeldzame broedvo-

gel, maar hij komt voor in het gehe-

le Arctische en Antarctische gebied. 

In onder andere Nederland wordt 

onderzoek met trekvogels verricht 

met archival light logger geoloca-

tors. Dit zijn uiterst lichte appa-

raatjes die aan de poot van de vogel 

worden vastgemaakt als ze nog een 

kuiken zijn. Eén of meerdere sei-

zoen later wordt de aldus gemerkte 

vogel weer gevangen en dan kun-

nen, met speciale geolocatie soft-

ware, de opgeslagen resultaten wor-

den uitgelezen en kan de door de 

vogel afgelegde route met grote 

nauwkeurigheid worden gerecon-

strueerd. Zeven in 2011 aldus uitge-

ruste noordse sterns uit Noord-

Groningen bleken nog grotere af-

standen te hebben afgelegd dan uit 

eerdere onderzoekingen naar voren 

kwam. Gedurende de gemiddeld 

273 dagen hadden ze de volgende 

route gevlogen: eerst verbleven ze 

ergens in het midden van het noor-

delijk deel van de Atlantische Oce-

aan, toen vlogen ze naar het zuiden, 

ver westelijk van de kust van Nami-

bië en vervolgens naar de Indische 

Oceaan naar een pleisterplaats bij 

Amsterdam-eiland, die tot dan toe 

onbekend was. Daarna vlogen ze 

door naar zeegebieden ten zuiden 

van Australië (Wilkesland) en één 

stern vloog zelfs door naar Nieuw-

Zeeland, om daarna weer de route 

terug naar Nederland te beginnen. 

Als het heen en weer vliegen op de 

pleisterplaatsen niet wordt meege-

rekend, legden de vogels gemiddeld 

48.700 kilometer af. In werkelijk-

heid vlogen ze ongeveer 

90.000 km. Dit is tot nu toe het re-

cord.  

 

Roodmus 

Op 21 mei werd op Raaykens 

Schoor een roodmus ontdekt, zover 

mij bekend de tweede waarneming 

in de streek. Op 14 juni 1986 werd 

het andere exemplaar (ook door 

mijzelf) gezien in Galder. 

Deze schaarse broedvogel is een 

Een zingend exemplaar in je eigen 

tuin, zoals ik had in 1982 t/m 1984, 

komt helaas niet meer voor. De 

braamsluiper is, zoals de naam wel-

licht al doet vermoeden, een vogel 

die meestal onopgemerkt blijft. Zo 

zingt de soort vooral de weken rond 

Koningsdag uitgebreid, maar is hij 

de rest van het jaar bijzonder zwijg-

zaam. Erg bontgekleurd is de 

braamsluiper ook niet, maar toch 

heeft de braamsluiper een bijzon-

derheid: slechts weinig vogelsoor-

ten hebben zo'n witte keel als de 

braamsluiper. Dat en de uitbundige 

zang maken de braamsluiper niet zo 

moeilijk te herkennen voor wie er 

een meent te ontwaren in het struik-

gewas. De Engelse naam is er bo-

vendien aan ontleend. Let bij een 

mogelijke braamsluiper-ontmoeting 

op of er bomen in de buurt zijn: 

braamsluipers verblijven slechts 

zelden in boomloze gebieden. 

Braamsluipers komen tijdens het 

broedseizoen in grote delen van 

Europa voor, waaronder in Neder-

land en België. De braamsluiper 

geeft de voorkeur aan gebieden met 

een hogere begroeiing en mijdt ter-

reinen met slechts hier en daar een 

struik. Hij komt veelal voor aan 

bosranden, tuinen, parken, maar 

ook in de bergen boven de bosgrens 

in de bergdennen. 

 

Roodmus 

http://nl.wikipedia.org/wiki/SOVON
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneilanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomervogel_(vogel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geolocatiesoftware
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geolocatiesoftware
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Oceaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Oceaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Namibi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Namibi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Oceaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Oceaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_(Indische_Oceaan)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilkesland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(continent)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
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Henk Laarhoven op 3 maart: 

Vandaag in onze tuin de eerste luid 

zingende tjiftjaf van dit jaar. Ande-

re jaren meestal pas 2 weken later. 

Sinds gisteren ook veel zacht kwa-

kende bruine kikkers en al veel kik-

kerdril. 

 

Will Woestenberg op 6 maart: 

Een prachtige lentedag gisteren. 

Omdat ik vrij was de gehele dag in 

de tuin gewerkt en dan zie nog eens 

wat. Naast enkele hommeltjes ook 

een kleine vos, een citroentje en een 

dagpauwoog. 

 

Ad Jansen op 10 maart: 

Bij deze lentedag 2 ooievaars boven 

ons dorp Ulicoten. Bovendien had 

ik nog niet doorgegeven: vorige 

week dinsdag 20(!) grote zilverrei-

gers rondom/langs het beekje de 

Bremer. 

 

Frank Degenaar op 19 maart: 

Ha Jan, deze morgen hoorde ik in 

het Ulvenhoutse bos de eerste zin-

gende zwartkop. 

 

Johan Schaerlaeckens op 1 april: 

Vanmorgen man zomertaling op de 

Bleeke Heide, geflankeerd door 4 

kluten. Franks kemphanen (12) wa-

ren nog aanwezig. Op de Rette 3 

zingende boompiepers. Ter plaatse 

verheugend veel zingende kneutjes. 

Gelukkig nog altijd 1 paartje terri-

toriale wulpen. Ook boomleeuwe-

rik, putter en roodborsttapuit doen 

het hier goed. Vorige week al 

blauwborst in ‘t Broek, maar later 

niet terug kunnen vinden. Gisteren 

hier ook 3 oranjetipjes. Met Chaam-

groep jl. zondag rode wouw boven 

de Kleine Maaien (dankjewel 

Huub). We telden 3 paartjes grutto 

tegen de Baarleseweg (mogelijk 

zijn het er meer). Ook enkele paar-

tjes wulp. Ook op ‘t Zwart Laag 

enkele paartjes wulpen. Op al deze 

plaatsen nu toch regelmatig zingen-

de veldleeuweriken. Stand lijkt wat 

aan te trekken.  Ga volgende week 

met Cees Akkermans van NM naar 

de Rette om het akkervogelbeheer 

te bespreken. De rest ligt er magi-

straal bij maar het akker- en graan-

beheer is wat steriel en voor verbe-

tering vatbaar. Suggesties zijn wel-

kom. 

 

Sandra Reijnders op 3 april: 

Ik heb afgelopen week al enkele 

kleine vossen, een dagpauwoog en 

geregeld witjes voorbij zien komen. 

 

Huub Don op 4 april: 

Vanavond (eindelijk) mijn eerste 

boerenzwaluwen boven de Bleeke 

hei: 8 stuks. De groep kemphanen 

(15 ex.) is ook nog steeds aanwezig 

(of nieuwe?). Ik telde al zo'n 42 

regenwulpen tussen de gewone 

wulpen (ca. 400). Ook 14 grutto's 

kwamen slapen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 4 april: 

Vanmiddag op de Bleeke Heide een 

mooie mix van 100den wulpen, 

enkele tientallen regenwulpen, grut-

to's, kemphanen en scholeksters. 

Geen zomertalingen. Op een van de 

droogvallende stukken een copule-

rend paartje kleine plevieren. Bo-

ven de Maaien zorgde een adulte 

slechtvalk voor de nodige onrust. 

Even later zagen we hem (vol in de 

telescoop) een uitgebreid bad ne-

men in het retentiebekken t.o. Leu-

ris' boske. Tientallen kneutjes, een 

paartje patrijzen, zingende veld-

leeuweriken, toch nog baltsvlucht 

enkele grutto's, jodelende wulpen 

creëerden een nostalgisch sfeertje. 

 

Erik Rijnen op 5 april: 

Ook ik vanochtend mijn eerste boe-

renzwaluwen: 2 boven De Maaien 

en 1 precies boven de grens bij 

Strijbeek. Op Bleeke Hei een groep 

van 16 kemphanen op wei. Verder 

3 witgatjes, 2 tureluurs en 1 bokje. 

Boompiepers massaal terug en ook 

op diverse boerderijen en loodsen 

zingend zwarte roodstaarten. Triest 

nieuws ook: op de Chaamse weg 

tegenover het Valkenberg een 

doodgereden steenmarter, helaas 

een zogend vrouwtje. 

 

Henk Laarhoven op 5 april: 

Vanmiddag op de Bleeke Heide een 

jagende dwergmeeuw (nog groten-

deels in winterkleed). 

 

Huub Don op 5 april: 

Telde vanavond al 95 regenwulpen. 

Aangezien er rond 20.15u nog een 

flinke gemengde groep kwam bin-

nenvallen, zal het aantal eerder 

richting 150 gaan. Dwergmeeuwtje 

vloog ook nog rond, slechts één 

boerenzwaluw dit keer (??). 

UIT DE MAILBOX 

Bonte vliegenvanger, foto Marianne van Riel 
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Erik Rijnen op 6 april: 

Vanochtend in Kromme Hoek 6 

beflijsters op geploegd veld. Op 

Ulicootse Hei mijn eerste zingende 

gekraagde roodstaart van het jaar. 

 

Ad Jansen op 7 april: 

Zojuist ontdek ik in mijn tuin een 

meikever. Lijkt mij erg vroeg. Toch 

maar een plaatje ervan geschoten. 

 

Henk Laarhoven op 9 april: 

Vanmorgen op de Bleeke Heide 

maar liefst 21 jonge grauwe ganzen 

(van 3 paartjes). 

Volgens mij een record voor de 

Bleeke Heide. 

 

Huub Don op 13 april: 

Op de Bleeke Hei zit een adult zo-

merkleed poelruiter. Wij hadden de 

vogel vanaf het bankje op minder 

dan 50 meter, tussen kemphanen, 

tureluurs en 2 bontjes. Met dank 

aan Johan voor de waarschuwing. 

 

Henk Laarhoven op 14 april: 

De door Huub Don ontdekte poel-

ruiter was vanavond nog steeds op 

de Bleeke Heide aanwezig. De vo-

gel zat vlak bij de weg en was daar-

om zeer goed te bekijken. Tevens 

daar een kleine plevier, een zwarte 

ruiter, 2 bonte strandlopers, 18 ture-

luurs en 16 kemphanen (waarvan 

één met een fraaie witte kraag). 

Verderop nog grutto's, scholeksters, 

wulpen en regenwulpen. Kort vlo-

gen er nog 8 visdiefjes en een oever-

zwaluw rondjes boven het water. 

In onze tuin vanmiddag een sma-

ragdlibel (een nieuwe soort voor 

mij). 

 

Johan Schaerlaeckens op 14 april: 

De ontdekking van de poelruiter 

komt op het conto van Stijn Leest-

mans. Hij was zo vriendelijk ons (= 

de Chaamgroep) te tippen. Eergiste-

ren een absurd vroege boomvalk 

boven de Rette en Frank had al tien-

tallen roepende boomkikkers in ‘t 

Broek. 

 

Huub Don op 14 april: 

Voor wie dacht dat alle nijlganzen 

in onze streek lokalo's zijn: had van-

ochtend gekleurringde nijlgans op 

het Ossengoor. Het blijkt een Haags 

beest te zijn: geringd op 22-10-2013 

als vlieg vlug jong in Zuiderpark, 

Den Haag en tot 18 januari van dit 

jaar daar waargenomen. 

Geelgorzen, grote gele kwik, 6 ture-

luurs, 2 witgatjes en 2 groenpootrui-

ters. Plus een hermelijntje, dat ge-

beurt me tegenwoordig ook niet veel 

meer. Een poeltje zat barstensvol 

met kikker- en paddendril. 

 

Erik Rijnen op 17 april: 

Vanochtend mijn eerste koekoek 

(Halsche Beemden) en nachtegalen 

(Halsche Beemden en Broskens). 

 

Henk Laarhoven op 22 april: 

Vandaag de eerste bonte vliegen-

vanger luid zingend in onze tuin. 

Vorig jaar ook de eerste op 22-4! 

 

Johan Schaerlaeckens op 22 

april: 

Nog vergeten: jl. zondag met de 

Chaamgroep een migrerende zwar-

te wouw boven het Ossengoor. 

 

Marianne van Riel op 25 april: 

Vandaag twee Bonte vliegenvan-

gers waargenomen (foto zie pag. 

21) die in een nestkastje(van de 

koolmees) aan het huis in  Baarle- 

Nassau een nest aan het maken 

waren. Het gezang was heel door-

dringend. Door het dichte raam 

kon ik hem op de foto zetten. Nog 

niet eerder hier gezien. 

 

Frie Boon op 27 april: 

In de buurt van het Schouterveld 

zit de fluiter. Iets verder bij het 

golf terrein ook de bonte vliegen-

vanger en de gekraagde roodstaart. 

 

Jan Vermeulen op 5 mei: 

Vanmiddag op Nonnenven: 12 ge-

oorde futen, 2 dodaarzen, aalschol-

ver en jagende bruine kiekendief. 

 

Stijn Leestmans op 6 mei: 

Jan van den Ouweland meldt juist 

3 Temmincks strandlopers op de 

Castelreesche Heide. 

 

Joost van den Ouweland op 8 

mei: 

Donderdag 24 april om 17.45u een 

hazelworm op De Hondsdonk. 

 

Stijn Leestmans op 7 mei: 

Deze voormiddag eerst nog 2 mori-

nelplevieren ontdekt in de Wezelse 

Heide op dezelfde percelen waar 

anders de soort wordt gezien. Dus 

dat wordt ieder jaar uitkijken daar! 

Op het plasje aan de Maatjes 7 oe-

verlopers, 5 groenpoten en een le-

pelaar. Op het dijkje tussen België 

Hybride: een kruising tussen 

zwarte en gekraagde roodstaart, 

 foto Erik Rijnen 
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en Nederland in de Maatjes weer al 

2 snorren en het koppel baardman-

netje. Op de Bleeke en Castel-

reesche Heide was het steltloper-

spektakel: in totaal 2 Temmincks 

strandlopers, 1 steenloper, 5 kluten, 

2 zilverplevieren, 15 bontbekken, 4 

lepelaars, 19 oeverlopers, 18 

groenpoten, 44 tureluurs, en 11 

bosruiters. Daarna meldde Jan van 

den Ouweland nog een goudplevier 

op de Castelreesche Heide. Soms is 

Zeeland wel heel dichtbij. 

 

Stijn Leestmans op 8 mei: 

Deze morgen was de steltlopertrek 

nog steeds in volle gang aan de 

Bleeke Heide met volgend resul-

taat: Tureluur 60 (denk nieuw re-

cord voor de Bleeke Hei), oeverlo-

per 17, bosruiter 8, groenpoot 17, 

bontbekplevier 14, kanoet 4, kleine 

strandloper 1, kemphaan, zwarte 

ruiter 1,  zwarte stern 2. Dat zijn 

meer dan 100 steltlopers aanwezig 

op één moment! Op de Castel-

reesche heide was de steenloper 

ook nog steeds aanwezig en het 

aantal bontbekken was opgelopen 

tot 12.  

 

Huub Don op 9 mei:  

De zomerkleed kanoeten (3 ex.) en 

drieteenstrandloper waren ook van-

ochtend nog op de Bleeke Hei aan-

wezig, evenals de zwarte sterns (4 

ex.). ook alle steltjes van giste-

ren:  bonte strandloper, zwarte rui-

ter, kemphaan, bontbekjes, bosrui-

ters, oeverlopers, etc. Gier-, huis- 

en oeverzwaluw boven de plas. 

Het is alleen een beetje moeilijk 

tellen bij windkracht 5. 

 

Erik Rijnen op 9 mei: 

Vanavond behalve veel stormvla-

gen en steltjes 14 ooievaars op wei 

naast Bleeke Hei. Een nog jonge 

zwarte ooievaar voegde zich bij 

hen, na aan de plas verdreven te 

zijn door het collectief van meeu-

wen en steltlopers. Lijkt er de 

nacht door te gaan brengen. 

 

Huub Don op 11 mei: 

Een normaal mens blijft met dit 

pokkenweer lekker thuis bij de ka-

chel, maar goed, adult zomerkleed 

zilverplevier, drieteenstrandloper, 2 

kanoeten (nog niet geheel rood), 10 

kemphanen en de gebruikelijke ture-

luurs, oeverlopers, wat bosruiters, 

e.d. brrrr..... 

 

Ad Jansen op 18 mei: 

Gisteravond laat ik mijn honden een 

laatste plas in de tuin doen. Aan de 

overkant van de weg hoor ik voort-

durend kreks ontegenzeglijk een 

kwartelkoning, die zich ophoudt in 

een ruige sloot, die leidt naar het 

riviertje de Bremer. Vanmorgen niet 

meer gehoord. Mogelijk een tussen-

stop op weg naar het Broek? Van-

avond nog maar eens goed luisteren. 

 

Stijn Leestmans op 21 mei: 

Er zit een eerste zomer roodmus op 

de grens met België-Nederland in ‘t 

Merkske.  Zie waarnemingen voor 

de juiste locatie.  

 

Frank Degenaar op 22 mei: 

Gisteren hoorde ik in de weilanden 

aan de Wildertstraat in Chaam een 

kwartel roepen. 

 

Ad Arnold op 25 mei: 

Gisteren maakten we een wandeling 

in de Hollandse bossen. Bij een poel 

ontdekte Aletta een boomkikker. Na 

wat meer zoeken ontdekte zij 

(scherpe blik) een tweede exem-

plaar. Boomkikkers bij het Broek en 

het Merkske wisten wij al, maar de 

Hollandse bossen was ons niet be-

kend. Uitgezet of minimaal 4 kilo-

meter gemigreerd? 

Verder was deze distelboktor ook 

een fraai exemplaar. 

 

Jan Vermeulen 

In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en 

met 31 mei 2014 verwerkt. 

 

Met dank aan allen die de  

moeite namen hun  

waarnemingen door te geven. 

 

Iedereen kan zijn  

waarnemingen  

liefst via e-mail,  

doorgeven aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Vermeulen 

Bredaseweg 14 

4861 AH Chaam 

 
E-mail: jemvermeulen@kpnmail.nl 

Tel.: 0161 491327 

SMS: 06 5160 4190 

Boomkikker, foto Aletta Arnold 

Distelboktor, foto Aletta Arnold 
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O p 4 mei was de plantenwerk-

groep op excursie in Lobith. 

We troffen er een rijke en bijzon-

dere flora aan. Nog rijdend langs 

de dijk wuifde een witte koekoeks-

bloem ons een warm welkom toe. 

Een oud helikopterveldje en 300 

meter dijk met uitzicht op de Rijn, 

waren voldoende om ons een hele 

dag bezig te houden over een af-

stand van ongeveer drie kilometer.  

 

Snelheid 

Tegen half één arriveerden we met 

twee auto’s bij een haventje ten 

westen van Lobith, genaamd de 

‘vluchthaven’. Direct ten westen 

van deze ‘vluchthaven’ ligt een he-

likopterveldje met een zeer interes-

sante flora. We parkeerden de au-

to’s langs de Bijlandseweg en gin-

gen op pad naar het helikopterveld-

je. Al direct langs het pad trok een 

keur aan planten onze aandacht. 

Heukels werd direct tevoorschijn 

gehaald en ook de vergrootglaasjes 

kwamen van pas. Het geheel werd 

muzikaal omlijst door een nachte-

gaal. Met een gemiddelde snelheid 

van 100 meter per uur kwamen we 

om 13.20 uur dan toch op het heli-

kopterveldje aan. 

 

Planten tussen de weg en het 

helikopterveldje: 

Veldsla (Valerianella locusta) 

Kruisdistel 

Ruige zegge 

Zandzegge 

Akkerhoornbloem 

Hondsdraf 

Knolboterbloem 

Cipreswolfsmelk (Euphorbia) 

Vogelmelk 

Grote centaurie 

Avondkoekoeksbloem (wit, 

tweehuizig, gereduceerde stam-

per manlijk, zonder meeldraden 

vrouwelijk) 

Gewone vogelwikke 

Pastinaak 

Fluitekruid 

Grote vossenstaart 

Hoornbloem 

Heermoes 

Smalle weegbree 

Veldereprijs (één lang en één 

kort kelkblad) 

Vroegeling 

Liggende klaver (honingraat-

achtige gele bloemhoofdjes, lijkt 

op kleine klaver maar dan met 

rechtopstaande bloempjes en 

… Na 40 minuutjes waren we bovenop de dijk (een meter of acht verder) ...  

Plantenwerkgroep  

op volle snelheid in Lobith 

Avond koekoeksbloem 

1 helikopterveldje 

2 Rijndijk 

3 pier 

1 

3 

2 
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Planten op het helikopterveldje: 

Rode bremraap 

Tengere zandmuur 

Kleine ruit (Thallictrum minus) 

Muurpeper 

Zacht vetkruid 

Wit vetkruid 

Veldereprijs 

Beemdkroon 

Kandelaar 

Gewone hoornbloem 

Lange ereprijs 

Gele Morgenster 

Kleine ooievaarsbek 

Zachte ooievaarsbek 

Gewone reigersbek 

 

Rijndijk 

Het was al drie uur en de magen 

rommelden, dus in vijf minuutjes 

liepen we terug naar de auto’s waar 

we lunchten. Een geaderd witje 

wuifde ons na. Een half uurtje later 

lonkte de Rijndijk, waar we vanaf 

de auto’s de salie al zagen staan. 

Ook de Rijndijk, langs de weg ten 

noorden van het helikopterveldje, 

hield ons uren plezierig bezig. Ook 

hier troffen we een gelige bremraap 

met rode beharing, maar deze had 

rode helmknoppen. Het was dus een 

andere! Via Heukels kwamen we op 

de walstrobremraap. Een tuinfluiter 

in een éénstijlige meidoorn verzorg-

de de muzikale omlijsting. Na een 

uurtje waren we 300 meter in weste-

warmer geel) 

Muurpeper (Sedum acre) 

Greppelrus 

Schijfkamille 

Dravik 

Kleine ratelaar (bovenop dijk, 

drogere standplaats en geler dan 

grote ratelaar, groter wit vlak op 

het schutblad en bredere groene 

rand) 

 

Ontdekking 

Bij de manlijke avondkoekoeks-

bloem waren de witte kelkblazen 

rood/paars geaderd. Enkele tiental-

len meters verderop vielen mij wit-

tere groengeaderde exemplaren op. 

Dit bleken vrouwelijke avondkoe-

koeksbloemen te zijn. Dit was mijn 

persoonlijke ontdekking van de 

dag. Mijn dag kon niet meer stuk! 

 

Helikopterveldje 

Op het helikopterveldje ligt grind, 

het is er droog en de ondergrond is 

kalkrijk. Zo op het eerste gezicht 

nodigt het veldje niet uit voor een 

bezoek. Het was er dan ook lekker 

rustig. Als je echter gedetailleerd 

naar de flora kijkt, dan kan je er 

smullen. Het tempo lag hier zelfs 

nog lager (7 meter in 38 minuten). 

De rode bremraap en de tengere 

zandmuur hielden de gemoederen 

lange tijd bezig. De ene bremraap 

was bruinrood behaard, de andere 

was gelig met roodachtige haren. 

Beiden bleken ze gele helmknop-

pen te hebben, dus de uiteindelijke 

conclusie was dat het allebei de 

rode bremraap betrof. Ook de 

zandmuur kreeg een uitgebreide 

behandeling. Begeleid door het 

eenvoudige friet-friet-friet van een 

grasmus in een meidoornstruik, 

was uiteindelijk de conclusie dat 

het een tengere zandmuur betrof. 

Ook als je, zoals ik, niet van dat 

hele pietepeuterige bent, kan je 

tijdens de excursies van de planten-

werkgroep genieten van de rijke 

bloemenpracht en de natuurlijke 

omlijsting. Ik heb heerlijk op mijn 

krukje rond zitten kijken, terwijl 

mijn hond naast me lag te slapen. 

 

lijke richting gevorderd, “jongens, 

nu lopen we wel heel snel”, waarna 

we de omheining over gingen om 

de dijk op te klimmen. 

 

Planten langs de Rijndijk 

(wegkant): 

Salie (Salvia pratensis) 

Walstrobremraap 

Ruw vergeet-mij-nietje 

Grote klaproos 

Bont kroonkruid 

Mierikswortel 

Éénstijlige meidoorn 

Grote zandkool (Duplotaxus) 

Vlier 

Hondsroos 

Tijm 

Glanshaver 

 

Op de dijk troffen we soorten aan 

die niet klopten met de standplaats. 

Is de dijk recent opgehoogd mis-

schien met materiaal uit een ander 

biotoop? Na 40 minuutjes waren we 

bovenop de dijk (een meter of acht 

verder) en hadden we alleen de zil-

verhaver genoteerd. De andere de-

terminatiedoelwitten durfden we 

geen naam te geven. Voor ons zon-

gen twee(!) nachtegalen tegen el-

kaar op en achter ons kabbelde de 

Rijn voort, dus och, wat gaf het? 

Op en achter de dijk noteerden we 

nog drie nieuwe namen. 

 

… Heukels werd direct tevoorschijn gehaald ... 
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Planten op en achter de Rijn-

dijk: 

Zilverhaver 

Gewone veldbies 

Smeerwortel 

Teunisbloem 

 

Om half zes waren we terug bij de 

auto’s. We gingen nog even chec-

ken of we iets gemist hadden aan de 

waterkant tussen de ‘vluchthaven’ 

en het helikopterveldje en aan de 

voet van de stenige pier. Als 

‘geneeskruidenvrouwtje’ was ik blij 

met de grote hoeveelheid heermoes, 

maar de anderen dachten daar iets 

genuanceerder over. Er had blijk-

baar interessanter goed gestaan dat 

nu weg was. Om kwart over zes 

was de fut eruit en zaten we nog 

een tijdje voldaan over de Rijn te 

staren voordat we huiswaarts keer-

den. 

 

Planten op en onderaan de ste-

nige pier: 

Heermoes 

Margriet 

Wilde peen (Daucus carote) 

Vijfvingerkruid (Potentilla 

reptans) 

Akkerkers 

Bitterzoet 

Straatgras 

Hop 

Bijvoet 

Haagwinde 

 

 

 

 

Tekst en foto’s 

Sandra Reijnders 

voudig met behulp van het sluisje 

droog gezet worden. Er zijn al cir-

ca 250 boomkikkers geteld in Wor-

tel-kolonie. Ook de beekrombout 

(een libel), de grauwe klauwier, de 

tapuit, de geelgors en de rietgors 

worden hier gezien. 

 

Hoogmoerheide 

Een sprongetje in zuidwestelijke 

richting brengt ons bij de Noorder-

mark, die bij de Hoogmoerheide 

ontspringt. Ook de Hoogmoerheide 

is een infiltratiegebied van het 

Merkske. Het is een heidegebied 

met bomen. Het Turnhouts vennen-

gebied en ‘Het Moer’ zijn bronge-

bieden voor de Noordermark. In 

‘Het Moer’ vind je natte broekbos-

sen en natte graslanden met water-

drieblad. Het bos is gekapt. Het is 

er zeer nat, waardoor de schietmot 

(een kokerjuffer) en de moeras-

sprinkhaan zich er thuis voelen. 

Aan de Nederlandse kant, bij Geel, 

ligt een voormalig militair terrein. 

 

 

 

 

Merkske 

 

haast onzichtbaar loopt gestaag 

omzoomd met een groen lint 

slingerend van hoog naar laag 

duikend onderweg voor wie graag 

iets bemint zoals opa en kind 

 

 
Koen Verschueren 

juni 2012 

 

 

 

 

 

Castelreesche Heide 

Zandwegen, heischrale graslanden, 

graafwespen en zandbijen: we zijn 

aangeland op de heide bij Castel-

O p 14 maart hield Koen Ver-

schueren een diapresentatie 

over ’t Merkske. Hij begon bij het 

Eindegoor bij Weelde, bij de bron 

van ’t Merkske. Zijn presentatie 

eindigde bij het Groeske, vlak bij de 

Mark. De Nederlands-Belgische 

grens loopt dwars door het gebied 

dat Koen ons laat zien en meerdere 

keren wisselen de oevers van natio-

naliteit. Koen is niet alleen een na-

tuurkenner, maar ontpopt zich ook 

als dichter. Dit is zijn eerste lezing 

waarin hij enkele van zijn gedich-

ten voordraagt, vertrouwt hij mij 

na de lezing toe. De gedichten zijn 

zeer passend bij de sfeer van de 

plaatjes, dus wat mij betreft zet hij 

deze bijzondere noot in zijn presen-

taties voort. 

 

Het Eindegoor 

Het Eindegoor bij Weelde stond in 

1777 al op de kaart. Bij het Einde-

goor ontspringt ’t Merkske. Iets ver-

derop ligt het vliegveld Weelde. Dit 

is een inzijggebied. Het water zakt 

hier dus de grond in en bij het 

Eindegoor komt het weer uit de 

grond.  

 

De Broskens 

Wat verder naar het westen, nabij 

Zondereigen, ligt het laaggelegen 

gebied ‘de Broskens’. Ook hier 

komt kwel uit de ondergrond om-

hoog. Hier vind je de moesdistel, 

een echte kwelplant. Ook de echte 

koekoeksbloem en de grote pimper-

nel groeien hier en er is veel braam. 

Het beheer gebeurt met wetland-

tracks. Er wordt eind mei/begin juni 

al gemaaid, zodat daarna de grote 

pimpernel alle ruimte krijgt om te 

groeien en te bloeien. In 2009 is de 

boomkikker in dit gebied uitgezet. 

Ook is er een poel aangelegd, voor-

zien van een sluisje. Als er zich vis 

in de poel vestigt, kan de poel een-

Terugblik lezing 

’t Merkske 

… Met een gemiddelde snelheid van 

100 meter per uur ... 
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en meidoorns, grote ratelaar, gevlek-

te orchidee, bosanemoon, speen-

kruid, slanke sleutelbloem en op het 

walletje tussen heide en beemden 

groeit het dalkruid. De zeven zalig-

heden bestaan uit zeven grove den-

nen. Enkele stammen staan in het 

water, op een plaats waar ’t Merks-

ke erg diep is. 

 

Domeinbos 

Het domeinbos bij Schootsenhoek is 

een heel oud bos. Het bos is nu in 

Belgisch eigendom, maar het ligt in 

Nederland. Het is een loofbos met 

oude beuken en naaldhout. De le-

vendbarende hagedis heeft er zijn 

thuis. 

 

Wortel-kolonie 

Kenmerkend voor Wortel-kolonie 

zijn de vele zanddreven met oude 

bomenrijen. De hoofddreven hebben 

vier rijen bomen. Je vindt er de vlie-

genzwam, de stinkzwam, het beker-

mos, het goudhaantje, de boomkle-

ver, het wollegras en de poelkikker. 

Rond het Bootjesven en het Mer-

mansmoer wordt begraasd met ko-

nikpaarden. Met een sluisje wordt 

het water vastgehouden. Daardoor 

vind je er de alpenwatersalamander, 

de kamsalamander, de kleine water-

salamander, de kleine parelmoer-

vlinder en het bont dikkopje. Met de 

ree. Bij de ontgraven vennen vin-

den we dophei, witte snavelbies en 

andere pionierssoorten. Ook de 

brilduiker, de krak, de bloedrode 

heidelibel, het icarusblauwtje en 

diverse zandoogjes voelen zich hier 

thuis.  

 

Bij de Halsche beemden vormen de 

houtwalletjes een scherpe grens 

met de Castelreesche heide. Het 

overgangsgebied tussen de open 

hei en de beemden met vele hout-

walletjes, heeft een grote aantrek-

kingskracht op het vogelleven met 

de wulp, de grutto, de veldleeuwe-

rik, de rietgors, de tapuit, de ge-

kraagde roodstaart en de zwarte 

specht. Ook het stippelmotje weeft 

hier zijn spinsels en de porselein-

vlinder, een spanner, vliegt hier 

door de nacht. Nadat een sloot ge-

dempt is, is er spontaan een nieuw 

ven ontstaan. Op de slikkerige bo-

dem voelen de watersnip en de wa-

terral zich thuis. Ook de boomvalk, 

de grauwe gans, de lepelaar en de 

zwarte ooievaar zijn hier graag ge-

ziene gasten. 

 

Halsche Beemden  

’t Merkske slingert met vele mean-

ders langs de Halsche Beemden. Je 

vindt er de weidebeekjuffer en de 

kamsalamander. Op het land groei-

‘t Merkske, foto Koen Verschueren 

herinrichtingswerken vorig jaar, 

zijn vele dreven en bospaden 30 

meter breed gemaakt. De brede 

bloemrijke bermen verbinden nu 

vier leefgebieden. Ook de grote 

bonte specht en de bosuil waarde-

ren deze extra ruimte. 

 

Het Groeske 

Ten noorden van Castelree, voordat 

’t Merkske van Nederland naar 

Hoogstraten stroomt, ligt het Groes-

ke. We zijn nu al vlakbij de Mark. 

Via vistrappen wordt gezorgd dat 

de vis ’t Merkske in kan migreren. 

In het Groeske staat broekbos met 

holpijp. De klapekster maakt dank-

baar gebruik van de sleedoorn om 

er zijn prooien op de prikken. Dit is 

zijn voorraadkamer. In de kerktoren 

van Hoogstraten broedt de slecht-

valk (Falco peregrinus), ook wel 

peregrijn genoemd. Ook deze zeld-

zame valk wordt graag gezien in het 

Groeske. 

 

 

Sandra Reijnders 

 

 

 

 

 

 

 

Peregrijn 

  

 

welke jager schrikt  

de houtduiven op 

 

onbesuisde peregrijn 

 

fiere heerser  

van het luchtruim van op 

 

Hoogstraats hoge Sint Katrijn 

 

 
Koen Verschueren 

7 januari 2014 
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heel gewoon. Ze doen het om beest-

jes met namen als agaatvlinder, 

huismoeder, rood weeskind en win-

depijlstaart te lokken. Nieuwsgierig 

geworden? Beleef het mee tijdens 

de Nationale Nachtvlindernacht. 

 

De Nationale Nachtvlindernacht 

wordt gecoördineerd door De Vlin-

derstichting en heeft als doel om 

zoveel mogelijk mensen op een 

spannende manier kennis laten ma-

ken met nachtvlinders. Tegelijker-

tijd worden, verspreid in het hele 

land, gegevens van nachtvlinders 

verzameld. 

 

Informatie 

Meer informatie over de Nachtvlin-

dernacht en overige excursiepunten 

in Nederland zijn te vinden op 

www.nachtvlindernacht.nl. 

 

 

 

 

Tekst en foto:  

Frans Vermeer 

I n de avond en nacht van vrij-

dag 27 juni is heel Nederland 

in de ban van de Nationale Nacht-

vlinderNacht. Op zoveel mogelijk 

plaatsen in Nederland wordt in 

deze nacht gekeken naar nacht-

vlinders met behulp van lakens, 

lampen en stroop. Dat kan in de 

eigen achtertuin, maar ook met 

een georganiseerde excursie van 

de vlinderwerkgroep van Mark & 

Leij. Dankzij de samenwerking 

met de volkstuinvereniging in 

Baarle-Nassau, hebben we een 

mooie plek gevonden. We plaatsen 

onze opstelling tegen de bosrand 

en we worden omringd door een 

houtsingel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nachtvlinderexcursie is een 

spannende gebeurtenis, want wie 

gaat er nu midden in de nacht het 

bos in, gewapend met een pot 

stroop? Wie spant er een laken in 

zijn achtertuin en zet er een felle 

lamp bij? Geen idee! Nachtvlinder-

onderzoekers vinden dit soort zaken 

D e Nationale Nachtvlinder-

Nacht wordt georganiseerd 

door De Vlinderstichting in sa-

menwerking met Werkgroep Vlin-

derfaunistiek van EIS-Nederland. 

 

De Vlinderstichting is een natuur-

beschermingsorganisatie die zich 

inzet voor behoud en herstel van de 

vlinders en libellen in ons land. 

Vlinders en libellen zijn namelijk 

uitstekende graadmeters voor de 

kwaliteit van natuur en landschap.   

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 506,  

6700 AM  Wageningen  

tel: 0317 467346  

e-mail: info@vlinderstichting.nl   

internet: www.vlinderstichting.nl  

en  

www.vlindernet.nl 

Doe mee met de Nationale 

NachtvlinderNacht!  

Kom ook! 

 

Ga mee  

met de georganiseerde 

nachtvlinderexcursie 

van de vlinderwerk-

groep van Mark & Leij  

op vrijdagavond 27 juni 

om 21.00 uur.  

 

We verzamelen  

op de parkeerplaats 

aan het Ruiterpad  

in Baarle-Nassau.  

Vanuit daar gaan we 

naar de volkstuin. 

Grote beer 
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Big Jump  
Te water  

voor proper water 

 

O p 13 juli vindt de jaarlijkse Big Jump 

plaats. Dat is een Europese actie om 

aandacht te vragen voor schoner water.  

 

In veel rivieren en meren gaan zwemmers te 

water om hun wensen kracht bij te zetten. Sa-

men met het Vlaamse Natuurpunt Markvallei 

organiseert de Vereniging Markdal dit evene-

ment bij de grens van Meersel-Dreef en Gal-

der-Strijbeek. Er start om 12 uur een Mark-

wandeling vanaf de Kogelvanger naar de 

grens.  

 

13 juli 

 

Aanvang Big Jump manifestatie: 

14.30 uur.  

 

Te water voor proper water om 

15.00 uur . 
 

 

Inlichtingen bij  

Joop van Riet 

06-4000 7219. 

  

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 

Hoe sneller een krekel tjirpt,  

hoe hoger de temperatuur.  

Ik houd van sommen  

(vandaar mijn naam),  

Dus hier komt  

een som:  

 

 

 

 

 

 

Tel  

het aantal  

tjirpgeluiden  

in 25 seconden,  

deel dit door 3  

en tel er 4 bij op.  

Je hebt dan  

de temperatuur  

in graden celsius ... 

  

 

 
Han Sommen 

Gelezen in: KIJK nr 4/2014 
 

Krekel, foto Tineke van Eeuwen 

Alternatieve thermometer 

Nog maar pas lid van de fotowerk-

groep en al een impressie van het uit-

stapje naar het Bootjesven  in Wortel-

kolonie ingestuurd. 

 

foto Susan van der Riet 



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   3030    

I n deze rubriek worden opmer-

kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 

milieu, natuur, landschap en cul-

tuurhistorie weergegeven. 

 

Mens gezonder na rondwaren 

Zwarte Dood 

De pest, de ziekte die in de veer-

tiende eeuw miljoenen Europeanen 

het leven kostte, verbeterde de ge-

zondheid voor de mensen die de 

ziekte overleefden. In de jaren ná 

de pest werden mensen ouder en 

leefden ze gezonder dan vóórdat de 

ziekte had huisgehouden in West-

Europa. De reden hiervoor is vol-

gens wetenschappers een combina-

tie van natuurlijke selectie en ver-

anderde omstandigheden voor de 

overlevenden. 

De Amerikaanse antropoloog Sha-

ron DeWitte heeft skeletten onder-

zocht uit verschillende Londense 

begraafplaatsen van voor, tijdens en 

na de periode waarin de pest rond-

waarde in Groot-Brittannië. Hieruit 

blijkt dat mensen in de jaren na de 

Zwarte Dood aanzienlijk ouder 

werden. 

Lang hebben wetenschappers ge-

dacht dat de pest, anders dan veel 

andere ziektes, geen onderscheid 

maakte tussen wie de ziekte wel en 

niet doodde. Maar uit een eerder 

onderzoek van DeWitte blijkt dit 

niet het geval. Wie zich al in een 

slechtere gezondheidstoestand be-

vond, had meer kans om te sterven 

aan de pest, dan wie gezond was. 

Mensen die de pandemie overleef-

den waren daardoor gemiddeld ge-

zonder en gaven betere genen door 

aan hun kinderen. De generaties na 

de pest werden daardoor ouder. 

Bron: Nu.nl 

 

Appel is de meest vervuilde fruit-

soort 

Appels worden het vaakst met pes-

ticiden bespoten en voeren daarmee 

de lijst aan van de meest vervuilde 

fruitsoorten. Een Amerikaans onder-

zoek publiceerde de lijst met de 

meest bespoten groente- en fruit-

soorten voor het tiende jaar op rij. 

Voor het onderzoek werden 48 

groente- en fruitsoorten onderzocht. 

De appel staat opnieuw bovenaan de 

lijst als meest behandelde product, 

op de voet gevolgd door aardbeien 

en druiven. Selderij, perziken en 

spinazie zijn respectievelijk goed 

voor de vierde, vijfde en zesde 

plaats. 

De onderzoekers noemen het zorge-

lijk dat er nog steeds zoveel pestici-

den op groente en fruit worden ge-

vonden. Pesticiden kunnen volgens 

hen het hele hormoonstelsel in de 

war brengen en worden daarnaast 

vaak gelinkt aan gedragsproblemen 

bij kinderen. 

Volgens de onderzoekers is het be-

langrijk om meer organische voe-

dingsproducten te eten, of om meer 

producten zoals champignon, zoete 

aardappel en meloen te consumeren. 

Deze staan bovenaan de lijst van 

schone groente- en fruitsoorten. 

Bron: NU.nl  

 

‘Nauwelijks gif op groente en fruit 

in Nederland' 

Als antwoord op bovenstaand artikel 

meldt de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit desgevraagd dat op 

groente en fruit die in de Nederland-

se winkels worden verkocht maar 

heel weinig of zelfs helemaal geen 

resten landbouwgif zitten. 

Aan de hand van een Amerikaans 

onderzoek zouden op met name ap-

pels grote hoeveelheden pesticiden 

worden aangetroffen. 

De situatie in Nederland is echter 

anders. Groenten en fruit die in Ne-

derland worden verkocht, wordt 

door de NVWA grondig onderzocht 

op de aanwezigheid van resten land-

bouwgif.  

Ongeveer 99 procent van het fruit en 

de groenten voldoet aan de wette-

lijke eisen voor resten van land-

bouwgif. In de enkele gevallen 

waarbij resten worden aangetrof-

fen, is de hoeveelheid zo laag dat 

de effecten op de gezondheid bijna 

altijd verwaarloosbaar zijn.  

Bij de ruim achtduizend monsters 

die de NVWA tussen juli 2011 en 

juni 2013 nam, werd in slechts 62 

gevallen de gezondheidsnorm 

overschreden. De norm is echter zo 

streng dat er alleen een risico is bij 

het eten van een uitzonderlijk grote 

portie. 

Bron: NU.nl  

 

Veeteeltmedicijn bedreigt Euro-

pees gierenbestand 

Diclofenac is vooral gekend als een 

ontstekingsremmer voor mensen, 

maar daarnaast wordt het medicijn 

ook toegediend bij vee. Het is die 

laatste toepassing die dramatische 

gevolgen heeft voor gieren. Zo ver-

dween in Zuid-Azië 99 procent van 

het gierenbestand. Recent kwam 

aan het licht dat het medicijn vrij 

beschikbaar is voor veetelers in 

Spanje en Italië. BirdLife en Na-

tuurpunt roepen de EU op om les-

sen te trekken uit de Zuid-

Aziatische catastrofe en vragen een 

onmiddellijk verbod. 

In India, Pakistan en Nepal stier-

ven miljoenen gieren na het eten 

van vee dat behandeld was met 

Diclofenac. Dit medicijn werd aan 

het vee toegediend om gewrichts-

pijnen te verminderen en om oud 

vee langer te laten werken. Wan-

neer gieren zich te goed deden aan 

Uitgelicht 

http://www.ewg.org/foodnews/
http://www.ewg.org/foodnews/
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de kadavers van dat vee, zorgde het 

opgehoopte en pas toegediende 

medicijn voor een onmiddellijk 

nierfalen. In 10 jaar tijd zijn de 

gierenpopulaties bijna volledig van 

de kaart geveegd.  

Dat heeft ook een onmiddellijk 

effect gehad op de gezondheid van 

de mensen. Doordat de gieren ver-

dwenen, bleven karkassen langer 

liggen. Sinds 2006 geldt op het 

Indisch subcontinent een compleet 

verbod. Intussen laten de eerste 

tekenen van herstel zich zien bij de 

Indiase gieren: de toepassing van 

Diclofenac is met twee derde ver-

minderd en de vrije val van het 

gierenbestand is gestopt. Terwijl 

Zuid-Azië haar les geleerd heeft, 

dreigen we in Europa een stap ach-

teruit te zetten. Een Europees ver-

bod is niet alleen noodzakelijk 

voor de Europese gieren, het zou 

ook een krachtig signaal betekenen 

voor Afrika en Azië, waar het ge-

bruik van de drug nog veel grotere 

consequenties kan hebben. Het Ibe-

risch schiereiland, Frankrijk en 

Italië vormen de thuishaven voor 

Europa’s grootste gierenpopulaties.  

Bron: BirdLife International 

 

Nederlandse ratten vaker resis-

tent tegen gif 

Ratten zijn steeds vaker resistent 

tegen het enige gif dat ongedierte-

bestrijders mogen gebruiken. Uit 

onderzoek van de universiteit in 

Wageningen blijkt dat ongeveer 25 

procent van de Nederlandse ratten 

nu resistent is, vooral in de Achter-

hoek, maar ook in Rotterdam, de 

Noordoostpolder, de Gelderse Val-

lei, Zuidoost-Brabant en Noord-

Limburg. 

De Nederlandse Vereniging Plaag-

diermanagement Bedrijven pleit in 

het Parool voor het gebruik van 

meer soorten gif, te gebruiken door 

professionele bedrijven. 'Met meer 

soorten gif voorkom je resistentie 

beter.' Nu mogen alleen rodentici-

den gebruikt worden. 

Resistente ratten planten zich ge-

makkelijk voort, omdat ze nu een-

'Levende muur' beschermt vee en 

leeuwen in Tanzania 

Een simpel maar effectief systeem 

in Tanzania zorgt ervoor dat vee en 

leeuwen uit elkaar worden gehou-

den, waardoor ze allebei langer le-

ven. 

Met een 'levende muur' van bomen 

die met elkaar verstrikt raken, wor-

den de roofdieren geweerd. Het vee 

houdende nomadenvolk Masai 

hoeft op hun beurt niet meer op 

leeuwenjacht. De eerste resultaten 

zijn uitstekend. 

De hagen van de zogeheten Com-

miphora Africana blijken volledig 

'leeuwproof' en hebben als bijko-

mend voordeel dat ze zulke diepe 

wortels krijgen dat ook hyena's er 

niet onderdoor kunnen graven. 

Het project was hard nodig, aange-

zien de leeuwenpopulatie door toe-

doen van de jagende Masai met de 

helft was afgenomen. Op de 360 

plekken waar de 'levende muren' nu 

staan, is geen enkele leeuw er meer 

in geslaagd vee aan te vallen en 

laten de dorpelingen de leeuwen 

dus ook met rust. 

Bron: Algemeen Dagblad 

 

Oudste Schotse visarend “Lady” 

blijft maar eieren leggen 

Schotse natuurbeschermers zijn 

dolblij dat de visarend “Lady” voor 

het 24e achtereenvolgende jaar naar 

Loch of the Lowes is teruggekeerd. 

Ze heeft deze lente haar 69ste en 

70ste ei gelegd. De visarend van 29 

jaar wordt beschouwd als de oudste 

roofvogel in de wereld die nog 

broedt. Uit de 69 eieren zijn inmid-

dels vijftig kuikens voortgekomen. 

Het vrouwtje keerde deze lente op-

nieuw uit Afrika terug naar het 

meer in Schotland. Ook haar part-

ner, die de naam Laddie heeft ge-

kregen, was naar het Loch of the 

Lowes teruggekeerd, wat bij de me-

dewerkers van het natuurcentrum 

de hoop versterkte dat het paar ook 

dit jaar nakomelingen gaat voort-

brengen. 

Bron: ANP  

 

Johan Schaerlaeckens 

maal geen last hebben van gif. Het 

Parool meldt dat de GGD Amster-

dam zich ook grote zorgen maakt. 

Daarom heeft de dienst de laatste 

jaren naarstig gezocht naar alterna-

tieve bestrijdingsmethoden en pre-

ventiemogelijkheden, bijvoorbeeld 

door gaten van ratten te dichten en 

schuilplaatsen in de stad te vernieti-

gen. 

Bron: AD 

 

Grote bedrijven stoppen met in-

dustrieel varkensvlees 

Broodjesbelegger Qizini, hotelketen 

NH, de broodjeszaken van Subway 

en salademaker Johma stoppen met 

het gebruik van vlees van industrie-

varkens en stappen over op varkens-

vlees met een ster.  

Varkens met een ster zijn iets beter 

af dan de zogenoemde industrievar-

kens. Ze krijgen onder meer 25 pro-

cent meer ruimte en meer aflei-

dingsmateriaal. 

De overstap is het gevolg van de 

campagne van “Wakker Dier”, 

waarin aandacht wordt gevraagd 

voor een beter leven voor varkens. 

Doel van de organisatie is dat var-

kensvlees met een ster van het zoge-

noemde “Beter Leven-kenmerk” 

van de Dierenbescherming de nieu-

we ondergrens wordt in de schappen 

van Nederlandse winkels. 

Eerder gaven Burger King, Stege-

man, Domino's pizza, Olvarit, Ha-

nos en Mora al aan te stoppen met 

het gebruik van industrievarkens. 

Ook supermarkten en groothandel 

Makro hebben de overstap al ge-

maakt. Dinsdag start Wakker Dier 

een radiocampagne om 'achter-

blijvers' Kips en Dr. Oetker over de 

streep te trekken. 

Bron: Novum  

 

http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3638312/2014/04/19/De-Amsterdamse-rat-wordt-resistent.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3638312/2014/04/19/De-Amsterdamse-rat-wordt-resistent.dhtml


 

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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