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Donderdag 

25 september 

lezing Bies-

bosch!  
 

Zie pagina 5 

 

Donderdag 

30 oktober 

Jaarvergade-

ring met veel 

mooie foto’s 

als toetje! 
 

Zie pagina 6 

 
 

D e Chaamse wildernis 

 

Wij hebben het thema de nieuwe wildernis als thema in de klas. We gingen 

natuur foto’s maken in het bos, maar dat ging niet door omdat het te hard re-

gende. Dus toen gingen we foto’s maken in het school tuintje, er waren veel 

kleine diertjes en bloementjes te zien. Eigenlijk was het wel leuk dat het re-

gende, want dan zag je die mooie water druppels. En daar hebben we foto’s 

van gemaakt. Er kwamen mensen ons helpen met mooie natuurfoto’s maken. 

Het was heel leuk en leerzaam. 

Mette vd Ouweland & Hannah van Gerven, Gr. 7B 

 

 

N atuurfoto’s maken 

We gingen natuurfoto’s maken. Op school gingen we foto’s maken 

over de natuur. Er kwamen mensen uitleggen hoe je dat moest doen. We 

mochten van thuis spullen meenemen uit je tuin. Daar kon je mooie foto’s 

mee maken. 

 

In de middag waren er mensen en die legden uit hoe je foto’s moest maken. Je 

mocht je telefoon of fototoestel meenemen en dan kon je aan de slag gaan met 

de foto’s. Je ging toen foto’s maken binnen en buiten. We werden in groepjes 

verdeeld. En binnen mocht je iets gaan schrijven maar ook foto’s maken. Bui-

ten mocht je alleen maar foto’s maken. 

Sam Meijvaert en Juul van den Broek 

(Vervolg op pagina 3) 

Een natte natuurdag  

met de Driesprong 

NajaarNajaar  

Dit i
s e

en 

Chaams  

Oerw
oud 
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Natuuragenda 
september

14 zondag 9:30  Wandelen Baarle Loswal Baarle

18 donderdag 20:00  Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

20 zaterdag 10:00  wandeling fotogroep werkgroep

25 donderdag 20:00  Lezing Biesbos, Jacques van der Neut Bellevue

27 zaterdag 9:00  Werkdag Marktplein Chaam

oktober

12 zondag 9:30  Wandelen Baarle Loswal Baarle

16 donderdag 20:00  Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

18 zaterdag 10:00  wandeling fotogroep werkgroep

25 zaterdag 9:00  Werkdag Marktplein Chaam

30 donderdag 20:00  Jaarvergadering en lezing streekfoto's Bellevue

november

9 zondag 9:30  Wandelen Baarle Loswal Baarle

14 vrijdag 18:00  kopijdatum nieuwsbrief redactie@markenleij.nl

20 donderdag 20:00  Lezing kauwen, Achilles Cools Bellevue

20 donderdag 20:00  Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

22 zaterdag 10:00  wandeling fotogroep werkgroep

29 zaterdag 9:00  Werkdag Marktplein Chaam

december

14 zondag 9:30  Wandelen Baarle Loswal Baarle

18 donderdag 20:00  Lezing oerbos in Polen, Michel Pijs Bellevue

18 donderdag 20:00  Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

20 zaterdag 10:00  wandeling fotogroep werkgroep

27 zaterdag 9:00  Werkdag Marktplein Chaam

januari

9 vrijdag 20:00  Mark & Leij quiz Bellevue

11 zondag 9:30  Wandelen Baarle Loswal Baarle

15 donderdag 20:00  Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

17 zaterdag 10:00  wandeling fotogroep werkgroep

31 zaterdag 9:00  Werkdag Marktplein Chaam

februari

5    donderdag 20:00  Lezing De Brenne, Geert Engels Bellevue

8 zondag 9:30  Wandelen Baarle Loswal Baarle
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Fotografie(natuur) 

Wij hebben vandaag op 27-5-14 

foto’s gemaakt op onze school, na-

tuurlijk hebben we mooie foto’s ge-

maakt, maar jammer genoeg was het 

aan het regenen dus gingen ze niet 

naar de Strijbeekse Heide, maar het 

was super leuk. 

Groetjes: Jef en Bart 

 

 

 

Foto’s maken buiten 

We gingen eerst naars de Strijbeek-

se Heiden, maar dat ging niet door 

omdat het de hele dag regende. En 

toen gingen we op school foto’s 

maken (buiten) op het gras. Van 

regen druppels op de bladeren, van 

bloemen, bomen, gras en plassen 

water. Van onderaf en bovenaf en 

de zijkant. 

Sanne en Marissa 

 

Reportage Foto’s 

We mochten foto’s maken van de 

vereniging Mark en Leij. 

Daarvoor moesten we eigenlijk op 

de fiets naar school komen. 

Helaas de regen viel met bakken 

uit de lucht in het natuurgebied De 

Goudberg. 

Daarom moesten we op school fo-

to’s gaan maken. 

Dat gebeurde in het buitenlokaal. 

 

Natuur foto’s 

Op dinsdag 27 mei hebben wij fo-

to’s gemaakt. Er kwamen echte 

professionele natuurfotografen ons 

helpen. We hebben binnen gefoto-

grafeerd en ook buiten. We zouden 

naar het bos gaan maar het was te 

slecht weer dus we bleven op 

school. Het was super leuk en we 

hebben veel geleerd. 

Teun, Finn en Tim 

 

 

Natuur foto workshop 

Dinsdag 27 mei 2014, 

We gingen foto’s maken van de 

natuur, 

van heel dichtbij. 

Bijvoorbeeld: bloemetjes, bomen, 

gras, plantjes, bladeren en beestjes. 

Daarna moeste we plaatjes maken 

van heel dichtbij. 

Als je allemaal foto’s hebt ge-

maakt, dan mag je vijf foto’s uit-

kiezen en daar maak 

je dan een mooi blad van. 

Eefje Gram & Evi Nijkamp 

De Driesprong 7B Chaam 

 

(Vervolg van pagina 1) 

 

 

 

 

Fotografie op school 

We mochten een fototoestel meene-

men. 

Eerst kregen we allemaal foto’s te 

zien en een uitleg. 

Eigenlijk zouden we naar Strijbeek-

se Heide gaan, 

maar omdat het regende waren we 

op school gaan foto’s maken. 

Bart en Cassandra 

O p 27 mei stond een excursie met groep zeven van basisschool De Drie-

sprong gepland. ‘s Ochtends gaven we een binnenles natuurfotogra-

fie en ‘s middags zouden we het geleerde op de Strijbeekse Heide gaan uit-

proberen. Het regende echter de hele dag pijpenstelen, dus we verzonnen 

voor ‘s middags snel een activiteit op school. Ook juf Patricia was helaas 

ziek, dus het was even improviseren. 

 

Ondanks het slechte weer en de zieke juf, is het toch een hele leuke dag ge-

worden. De kinderen hebben van elf tot twaalf geboeid geluisterd naar de les 

natuurfotografie van Marth Wildhagen en Thea van Eck. De weersvoorspel-

ling beloofde weinig goeds, daarom zijn we in de middag naar school geko-

men en niet de hei op gegaan. Thea en Marth waren er weer en ook Ad Jan-

sen en ik waren present. Marth had bloeiende takjes bij zich om te fotografe-

ren. Ik had tussen de middag snel even een èchte Mark & Leij nieuwsbrief 

‘leeg’ gemaakt. In dat echte Publisher-bestand mochten de kinderen hun 

stukjes schrijven. De kinderen hadden ook vrijwel allemaal een fototoestel 

bij zich.  

 

Juf Josje deelde de groep in vieren. Eén groepje ging met Marth in een klas 

het fotograferen oefenen, bijvoorbeeld vanuit ‘kikkerperspectief’. Eén groep-

je ging met Ad Jansen buiten op de speelplaats ‘op jacht’ naar beestjes om te 

fotograferen. Eén groepje ging bij mij aan de ‘reportage’ voor de nieuwsbrief 

werken: “Juf, wat is een reportage?”. Eén groepje ging met Thea op het 

schoolplein ‘effectfoto’s’ maken van bijvoorbeeld glimmende natte bladeren. 

Na een kwartier wisselden de groepjes van begeleider. 

 

Niet alle kinderen konden achter mijn laptop, dus een deel van de verhaaltjes 

is in Word gemaakt en later naar mij gemaild. Ook hebben we met de kin-

deren afgesproken dat ze hun mooiste foto naar juf Patricia zouden sturen. 

De kinderen die niet wisten hoe dat moest, zouden daarbij geholpen worden 

als juf Patricia weer beter zou zijn. 

 

Het op een ander moment door laten gaan van de middagexcursie op de hei, 

bleef natuurlijk tot de mogelijkheden behoren. In de laatste schoolweek was 

daar ruimte voor, dus toen maakten we een nieuwe afspraak, maar toen goot 

het zelfs twee dagen achter elkaar. Jammer, het mocht helaas niet zo zijn. 

Volgend schooljaar nieuwe kansen.  

 

Sandra Reijnders 
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Mark en Leij ligt in het aandachts-

gebied van Michel. Hij kwam Sjef 

uitleggen wat we mogelijk voor el-

kaar kunnen betekenen.  

 

Zwerfafval 

Een andere vraag kwam vanuit de 

gemeente Alphen-Chaam. Ad Lau-

wers van de gemeente heeft de op-

dracht gekregen om een plan te ma-

ken voor het aanpakken van het 

zwerfvuil in de gemeente. Hij kwam 

hierover onder andere met Mark en 

Leij praten. Als hij alle relevante 

partijen gesproken heeft, komt hij 

terug met een plan. Ondertussen 

polsen wij de leden over hun actie-

bereidheid. 

 

Overwegingen 

Sjef vindt het een goed plan om als 

vereniging in deze projecten mee te 

gaan doen. Zonder de hulp van de 

burgers, kunnen de BOA’s hun ta-

ken niet goed uitvoeren. Zij hebben 

extra ogen en oren nodig. Sjef 

vraagt zich af of de leden het daar-

mee eens zijn en een actieve rol wil-

len spelen in het schoon houden van 

S jef, onze voorzitter, wil graag 

de mening van de leden van 

natuurvereniging Mark en Leij 

horen over het spelen van een ac-

tievere rol in het toezicht op het 

buitengebied. De overheid trekt 

zich langzaam terug en doet een 

beroep op de burger. Willen wij 

daaraan gehoor geven? Op het 

moment dat ik met Sjef aan de 

keukentafel zit, is de bestuursver-

gadering van Mark en Leij nog 

niet geweest. Ook het Algemeen 

Bestuur gaat dus haar mening nog 

vormen. Vervolgens wil Sjef de 

mening van de leden horen. Kom 

30 oktober naar de jaarvergade-

ring en laat ook jouw mening ho-

ren. 

 

SSiB 

De regiohandhaver Michel Pijs 

werkt bij de provincie binnen het 

project “Samen Sterk In Het Bui-

tengebied” (SSiB). Dit project pro-

beert politie, BOA’s (bijzonder op-

sporingsambtenaren), waterschap-

pen, Natuurmonumenten, Staats-

bosbeheer, Brabants Landschap, 

gemeenten, en dergelijke te onder-

steunen bij het handhaven en op-

sporen van milieucriminaliteit in 

het buitengebied. Zijn taak is om 

contacten te leggen in kringen die 

zich bezig houden met de natuur in 

Brabant. Michel en zijn collega’s 

proberen verbindend te zijn, maar 

treden ook zelfstandig op tegen bij-

voorbeeld stroperij, afvaldump, ont-

grondingen, crossen, of illegale kap 

in het buitengebied. Er gebeurt van 

alles in ons buitengebied wat het 

daglicht niet kan verdragen en di-

verse instanties proberen ieder voor 

zich daar tegen op te treden. De 

taak van Michel Pijs is om de 

krachten te bundelen, dit onder re-

gie van het regionaal milieuteam 

van politie Brabant Midden West. 

en het toezicht houden op het bui-

tengebied. Verschillende overwe-

gingen, voor en tegen, spelen een 

rol. Doe je het vanwege je burger-

plicht of wil je gewoon graag bij-

dragen aan een mooie omgeving? 

Een bijzonder mooi voorbeeld is 

het werk dat Ad en Louise 

Smeekens voor het vogelkijk-

scherm op de Bleeke Heide doen. 

Of wil je niet het imago krijgen 

van de ‘Brave Hendrik’ en als 

‘verklikker’ worden nagewezen, 

onder het mom van ‘je verlinkt je 

buren niet’?  

 

Meedoen? 

Je kan het nog het beste vergelijken 

met buurtpreventie, maar dan voor 

het buitengebied, aldus Sjef. Je kan 

afspraken maken om de nadelen te 

ondervangen en vooral de voorde-

len te oogsten: actief op weg naar 

een schoon, veilig en stil buitenge-

bied. Kom dus 30 oktober naar de 

jaarvergadering en geef jouw me-

ning. 

 

Sandra Reijnders 

Sjef na de actie ‘Big Jump’ voor schoner water, foto Harrie Timmermans 

Met Sjef aan de Keuken Tafel 
Gebiedspreventie door burgers? 
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E en heleboel "Mark en Leijers" 

kennen Jacques van der 

Neut al van de diverse Biesbosch 

tripjes die we met hem mochten 

beleven. Zijn enthousiasme, zijn 

kennis en zijn verbondenheid met 

alles wat Biesbosch heet, staan 

garant voor een zeer onderhou-

dende lezing. 

 

V an akkerland naar water-

land 

 

De huidige en toekomstige natuur-

ontwikkelingsprojecten in de Bies-

bosch, gestart naar aanleiding van 

de Deltawet Grote Rivieren, gaan 

gepaard met nogal wat grondver-

zet. Grenzend aan het natuurkern-

gebied van de Biesbosch kwamen 

daar zowel gronden aan de Zuid-

Hollandse, als aan de Brabantse 

kant voor in aanmerking. De hoge 

waterstanden van 1993 en 1995 

brachten al die plannen qua uitvoe-

ring in een stroomversnelling. 

Voor de diverse dijkverzwarings-

trajecten in het rivierengebied was 

veel klei nodig en diverse in de 

omgeving van de Biesbosch lig-

gende landbouwpolders werden 

afgegraven. Bij de kleiwinning 

dienden oude kreeklopen in de on-

dergrond als basis voor het te ont-

wikkelen 'landschapsplan'. Nadat 

het graven achter de rug was, bleef 

er een landschap met gegraven 

geulen achter, 

waarmee de eer-

ste aanzet tot 

herstel van het 

Biesboschland-

schap een feit 

was. Op deze 

manier is er mo-

menteel zo’n 

1500 tot 2000 

hectare ‘nieuwe’ 

Biesboschnatuur 

gerealiseerd. De 

gegraven geu-

lenstelsels zijn inmiddels in open 

verbinding gebracht met het omrin-

gende rivierwater.  

 

De recent ingerichte natuurontwik-

kelingsgebieden vertonen al een 

eerste aanzet tot het gewenste her-

stel van typische Biesboschnatuur. 

Op delen die zich spontaan mogen 

ontwikkelen, ontstaan (tijdelijke) 

mogelijkheden voor karakteristieke 

pioniervegetaties met soorten zoals 

goudknopje, slijkgroen en klein 

vlooienkruid. Op en rond ondiepe 

(gegraven) waterpartijen worden 

regelmatig purperreiger, visarend, 

en kleine- en grote zilverreigers ge-

zien. De statige lepelaars ontbreken 

evenmin. Als klap op de vuurpijl 

vestigde zich in 2012 een paartje 

zeearenden in het gebied. In 2014 

kwam daar nog een koppel bij. 

Twee paar broedende zeearenden in 

hetzelfde gebied; een unicum voor 

ons land! Op diverse, aangelegde 

zandplaten broeden thans kleine 

plevier, kluut, visdief en zwartkop-

meeuw. Met het ontwikkelen van 

de vegetatie zal het aantal broedpa-

ren van deze dynamische kustvo-

gels weer geleidelijk afnemen. Tij-

dens de trekperiode fourageren en 

pleisteren er talloze steltlopers zo-

als: groenpootruiters, bosruiters, 

watersnippen, tureluurs en grutto's.  

 

 

Jacques van der Neut 

Dordrecht 

Natuurontwikkeling in de Biesbosch 

lezing  

DONDERDAG  

25 september  

 

Jacques van der Neut 

 

Natuurontwikkeling  

in de Biesbosch;  

van akkerland  

naar waterland Foto Jacques van der Neut 

Foto Marth Wildhagen 
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Jaarvergadering  
daarna: 

‘Door het oog van vele 

camera's’ 
In het tweede deel ziet u de foto-

werkgroep zelf aan het werk. Een 

fotofilm toont de workshop in de 

Oostvaardersplassen, de nieuwe wil-

dernis en een aantal excursies naar 

de Biesbosch onder leiding van Jac-

ques van der Neut met onder andere 

het spotten van bevers en beelden 

van de hooilandjes in hun late lente. 

Op het moment dat ik dit stukje 

schrijf zijn we er nog niet geweest, 

maar de excursie naar Tiengemeten 

staat gepland op zaterdag 20 sep-

tember en wordt vast en zeker ook 

in de fotofilm opgenomen. En na-

tuurlijk tonen we onze vele veld-

tochten het jaar rond in het gebied 

van Mark en Leij met soms zelfs 

een uitstapje over deze grens!! 

 

U allen wordt van harte uitgenodigd, 

breng familie, vrienden en buren 

mee en natuurlijk ook onze foto-

vrienden. 

 

Namens de fotowerkgroep 

Groetjes, Marth ( coördinator fo-

towerkgroep) 

O p donderdag 30 oktober 2014 

om 20.00 uur is weer onze 

jaarlijks ledenvergadering in Bel-

levue. Deze vergadering is alleen 

bedoeld voor leden. Daarna is er 

echter een lezing waar iedereen 

welkom is. 

 

Dus leden, komt allen naar de jaar-

vergadering. Al was het alleen maar 

uit blijk van waardering voor al het 

werk dat vele actieve vrijwilligers 

voor de vereniging verrichten! 

 

Na de ledenbijeenkomst en een kor-

te pauze is er een lezing, verzorgd 

door de fotowerkgroep van Mark en 

Leij. We hebben in het verleden 

diverse keren als fotowerkgroep de 

verschillende activiteiten van Mark 

en Leij gevolgd en gefotografeerd. 

Van deze foto's is een compilatie 

fotofilm gemaakt. Het laat de bezig-

heden van een aantal werkgroepen 

zien en enkele excursies en cursus-

sen die door Mark en Leij verzorgd 

zijn. De fotofilm is gemaakt door 

één van onze leden. 

 

L E T  O P ,   

L E T  O P  !  ! 

 

M et ingang 

van het 

nieuwe seizoen zijn 

de lezingen voor-

taan op donderdag 

in plaats van op de 

oude vertrouwde 

vrijdagavond.  

 

Vanwege de personele wijzigingen 

in de activiteitencommissie kunnen 

we hier enkele clichés van stal ha-

len zoals: "Nieuwe heren (of da-

mes) , nieuwe wetten" , "nieuwe 

vegers vegen schoon", "verande-

ring van spijs doet eten" etcetera. 

Maar het belangrijkste idee bij de-

ze wijziging is dat we veronderstel-

len dat de donderdagavond voor de 

meeste mensen een iets actievere 

avond is dan vrijdag. Vrijdagavond 

is toch meer de avond van: 

"Pfffffffffff, blij dat ik thuis ben", 

"even niets aan mijn hoofd", "ff 

lekker chillen", "wijntje, kaasje en 

lui op de bank". 

De verwachting is dan ook dat er 

nog meer mensen de altijd weer 

bijzondere lezingen zullen bijwo-

nen, te beginnen natuurlijk op don-

derdag 25 september met de lezing 

van Jacques van der Neut, de 

"Biesboschwachter" bij uitstek. En 

het is ook nog altijd zo: "Wie niet 

waagt, die niet wint"! 

 

L E T  O P ,  L E T  O P  

L E Z I N G EN  

v o o r t a a n  o p  

D O N D E R D A G  

A V O N D 

Lezingen 

naar  

donderdag 

Konikpaarden in de Biesbosch, foto Marth Wildhagen 
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T erugblik op de prachtige 

fietstocht van natuurvereni-

ging Mark en Leij! 29 juni j.l. 

 

Zo tussen negen en half tien drup-

pelden de deelnemers binnen bij 

Bellevue in Chaam, en werden met 

een lekker bakje koffie onthaald, 

alwaar we tevens door Marth Wild-

hagen voorzien werden van een 

appel en een flesje water. 

Ondanks de donkere weersvoor-

spellingen vertrokken we met een 

aardige groep in de stralende zon 

vanaf Bellevue richting Alphen, 

langs het Zand en voornamelijk 

over zandwegen en fietspaden.  

Toen donkere wolken achter ons 

samenpakten, maar waar wij al fiet-

sende pas iets van merkten toen de 

eerste druppeltjes begonnen te val-

len, kwamen we aan bij een oude 

boerderij in Alphen, in de volks-

mond geheten de Museumboerderij 

"van Oudsher" van Wim Segers.  

Blij met deze pauze in regentijd, 

werden we binnen ontvangen door 

Wim Segers waar hij ons vrij liet 

rondkijken naar alles zoals het van 

oudsher was... met andere woorden, 

toen de ouders van Wim Segers 

gestorven waren heeft hij alles gela-

ten zoals het toen was..."het was 

heerlijke boerenlandschap, met 

koeien! En dan ook nog even hob-

belen over kinderkopjes .... met 

weer een eindje zandpad. Uiteinde-

lijk, op de grens van het Mark en 

Leij gebied, kwamen we aan bij de 

Naturentuin in Nieuwkerk (Goirle) 

waar de klaprozen welig tierden! 

De Naturentuin is een ecologische 

belevingstuin waar je de schoon-

heid van bloemen en planten er-

vaart die zonder gif en onnatuurlij-

ke processen zijn gegroeid! 

 

We werden er hartelijk ontvangen 

door Anneke Scholte van de Natu-

rentuin en of de duvel ermee speel-

de, het begon gelijk wéér te rege-

nen! En niet zo'n beetje, het viel 

met bakken uit de lucht. 

Gelukkig had Anneke met deze mo-

gelijkheid rekening gehouden en 

had partytenten opgezet om te 

schuilen. Met een kopje kruiden-

thee of koffie en een koek was het 

een heel knusse belevenis onder de 

tent met kletterende regen erop! 

Toen de versnaperingen op waren, 

werd het droog (ongelooflijk hè?) 

en mochten we de tuin in, vrij rond-

lopen, en vragen als we iets wilden 

weten. Het was heel bijzonder hoe 

Anneke alles volgens natuurwetten 

toch 'sund' om alles weg te doen? 

En dan het woongedeelte, de stal 

met gereedschap, de tuin, alles. Het 

riep bij velen herinneringen op zo 

van “goh ja, zo was dat bij ons 

vroeger ook!”. 

 

Na getrakteerd te zijn op koffie en 

een kleurig soesje stapten we weer 

in de zon op de fiets om verder te 

rijden door het prachtige landschap. 

Over zandwegen, fietspaden met 

het nostalgische uitzicht op weilan-

den met koeien en bos erachter... 

het voelde zó heerlijk, ècht weer het 

Terugblik prachtige fietstocht 
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teelt en laat groeien. Ook zijn er 

leuke geniet-hoekjes. En dan 

ja, werd het weer tijd om terug rich-

ting Chaam te rijden. 

 

Halverwege tussen Goirle en 

Chaam werden we getrakteerd op 

nóg een heerlijk pauzemoment, bij 

Marc van Hortimon in Alphen, in 

zijn prachtige tot bar omgebouwde 

schuur. Met sapjes of fris gezellig 

aan de praat. Na deze laatste stop 

weer even op de trappers richting 

Chaam, naar eindbestemming Wijn-

gaard de Dassemus van de familie 

Langeveld. 

Aldaar hebben we deze prachtige 

fietstocht afgesloten met een heer-

lijk glas wijn of water en werd er 

nog wat gepraat over alles wat we 

gezien hebben en waarvan we ge-

noten hebben. 

 

Deze dag gaf mij een gevoel van 

hoe een Cittaslowgemeente er uit 

moet zien. Genieten met volle teu-

gen van de eenvoud van het leven 

en de schoonheid van de natuur. 

 

 

Hulde aan Marth Wildhagen, die 

deze fantastisch mooie tocht heeft 

voorbereid en in elkaar gezet!! 

 

 

 

Tekst en foto’s 

Liek van Engelen 

D e laatste tijd is er het één 

en ander te doen over kau-

wen rond de kerk van Chaam. 

Een lezing over kauwen is daar-

om nu wel toepasselijk. 

 

Beeldend kunstenaar Achilles 

Cools is bekend met zijn kauwen. 

Al jaren brengt hij kunst en kauw 

tot een geheel. Maar hij is ook 

een rasverteller en publiceerde 

enkele boeken (uitgeverij AT-

LAS) over deze kraaiachtige vo-

gels die de mens een spiegel 

voorhouden.  

 

Met de kauw gaat hij op ontdek-

kingsreis thuis. De kauw is voor 

hem het vogelperspectief van zijn denken. Via het gedrag van de kauw leert 

hij binnendringen in het leven van vele soorten, ook de mens. Over een 

doodgewone vogel met ongewone verschijnselen valt veel te ontdekken en 

te vertellen. Achilles is het liefst bezig met de wereld, hoe die in elkaar zit. 

Het belangrijkste nieuws gebeurt vlakbij. Door gewoon naar buiten te gaan 

kunnen we de grootste gebeurtenissen van de wereld met eigen ogen zien: 

gevederde dinosauriërs in de tuin.  

 

Velen gaan er aan voorbij, maar alleen al hun ingenieuze verenkleed dat hen 

in staat stelt te vliegen is onbegrijpelijk, hun gedrag is een complex ver-

schijnsel dat verbazing oproept. Het zijn individuen met verschillende per-

soonlijkheden, net zoals wij. Over kauwen denken is een vorm van ophelde-

rend totaaldenken. Het helpt om een balans van je eigen leven op te maken 

en ook dat van andere levens, van andere soorten en van onze soort. Het 

geeft ons inzicht in de ethologie, ecologie, behaviorisme, sociologie, psy-

chologie, filosofie, criminologie, moraalwetenschap, fenomenologie, ontolo-

gie en antropologie. 

 

Met verrassende eigenschappen die 

vaak doen denken aan menselijk 

gedrag en waarvan we nog veel 

kunnen leren over onszelf, over de 

anderen en over de wereld in het 

algemeen. Na deze lezing ga je de 

vogels in je tuin nooit meer bekijken 

op dezelfde manier. De meest ver-

rassende gebeurtenissen vind je 

vlakbij.  

 

 

Kauwen in de spiegel 

Lezing 

Kauwen in de spiegel 

Achilles Cools 

 

20 november 2014 

20.00 uur 

Bellevue 

Chaam 

 

Toegankelijk voor ie-

dereen 
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Waarnemingen Nationale Nacht-

vlinderNacht  

volkstuin Baarle, 27 juni 2014 tus-

sen circa 23.00 en 01.00 uur 

 

Dwergspanner spec 

Paardenbloemspanner? 

Carabus problematicus 

Gelobd halmuiltje 

Gewone worteluil 

Rozenblaadje 2x 

Witte schaduwspanner 

Hagedoornvlinder 

Vuursteenvlinder 

Witte tijger 

Ligusterpijlstaart 

Hyena 

Porseleinvlinder 9x 

Kleine groenbandspanner 

Gewone brandnetelmot 

Taxusspikkelspanner 7x 

Streepkokerbeertje 

Perzikkruiduil 

Stippelmot 

Huismoeder 

Grijze stipspanner 

Verder liepen we geregeld heen en 

weer tussen de vangkast en het op-

gespannen laken. 

 

Pas rond twaalf uur begon het nacht-

vlinderspitsuur. We zagen vooral 

veel porseleinvlinders en taxusspik-

kelspanners. Er staan dus waar-

schijnlijk wel enkele taxussen in de 

buurt van de volkstuin. Het hoogte-

punt van de avond was de liguster-

pijlstaart. Dit is een grote nachtvlin-

der met een spanwijdte van 9 tot 12 

centimeter. Deze soort had Frans bij 

hem in de buurt nog niet eerder 

waargenomen. “Hier doen we het 

allemaal voor”, aldus Frans. 

 

Tegen 1 uur ‘s nachts hield ook het 

laatste handjevol mensen het voor 

gezien. De lampen gingen uit en de 

spullen werden ingepakt. Ik vond 

het leuk om mee te maken dat je met 

een simpel laken en een lamp al veel 

vlinders ‘gevangen’ krijgt. 

 

Sandra Reijnders 

Op vrijdag 27 juni was de Natio-

nale NachtvlinderNacht. Onze 

natuurvereniging had een mooie 

locatie gevonden op de volkstuin 

in Baarle. In totaal waren we met 

15 mensen, dus de opkomst was 

goed. 

 

Om 21.00 uur kwamen we samen 

op de parkeerplaats vlak bij de 

volkstuin. Frans Vermeer had 

vooraf al enkele bomen ingesmeerd 

met smeer, een alcohol-suiker-

mengsel. Het was nog licht, dus 

liepen we eerst een rondje over de 

volkstuin met uitleg van één van de 

leden.  

 

Daarna stelde Frans een vangkast 

met lamp op nabij de rand van de 

volkstuin. Ongeveer in het midden 

van de volkstuin spande hij een 

laken op een constructie en hing er 

een lamp voor. Vervolgens was het 

wachten op het invallen van de 

duisternis, want daarna gaan de 

nachtvlinders pas op pad. Rond een 

uur of elf werd het pas echt donker. 

Als eerste verschenen enkele span-

ners. Tussendoor gingen we nog 

eens bij de bomen met smeer kij-

ken. Hier vonden we vooral uiltjes. 

Nachtvlin-

derNacht 

goed bezocht 

Marth Wildhagen en Marianne van Riel staan stralend op de kunstmarkt met veel 

mooie Mark & Leij foto’s. Mark & Leij is goed gepromoot. Er waren veel bezoekers 

en ook veel enthousiaste mensen bij de kraam. 

Foto Durk Keuning 

Mark & Leij weer  

op de kunstmarkt 

Het laken staat gespannen, de lamp 

hangt en nu maar wachten tot de duis-

ternis valt en de eerste vlinders ver-

schijnen. 

Foto Marth Wildhagen 
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O p 30 oktober is de jaarverga-

dering van onze natuurvere-

niging. Hieronder vindt u alvast 

het activiteitenverslag van het af-

gelopen  seizoen,  verenigingsjaar 

1 juli 2013 tot 30 juni 2014. 

 

De werkgroepen 

De werkgroep amfibieën en vissen 

heeft maandelijks een onderzoek 

gedaan in een van de beken. Deze 

inventarisaties geven een goed 

beeld van de kwaliteit van de be-

ken. 

Een cursus macro-invertebraten is 

succesvol georganiseerd. Deze ken-

nis draagt bij aan het inzicht in de 

waterkwaliteit.  

De foto werkgroep heeft een achttal 

wandelingen gehouden waarbij 

werd gefotografeerd en geanaly-

seerd. Later zijn de resultaten bestu-

deerd in verschillende bijeenkom-

sten. De fototentoonstelling werd 

voorbereid en gehouden tegelijk 

met de Kerstmarkt in Chaam. De 

fototentoonstelling werd druk be-

zocht. 

De werkgroep werkdagen organi-

seerde 8 werkdagen in deze periode 

onder meer in "het Broek". Zij nam 

ook voor haar rekening de jaarlijkse 

opschoonweek en verzamelde meer 

dan 1000 kg berm- en slootafval 

langs de verschillende wegen op 2, 

4 en 5 april. Het weer was matig. 

Zo ook de opkomst van deelnemers.  

De planten werkgroep organiseerde 

in de vroege zomer een viertal wan-

delingen. 

De vlinderwerkgroep organiseerde 

een druk bezochte nachtvlindercur-

sus bestaande uit 6 lesdagen en ge-

volgd door wandelingen. Ook is er 

een speciale nachtvlinderwandeling 

gehouden voor cursisten en belang-

stellenden. 

Maandelijks zijn wandelingen geor-

ganiseerd in Baarle Nassau voor 

belangstellenden. 

De vogelwerkgroep organiseerde 

maandelijks een vogelwandeling in 

Alphen. 

 

Deelnemen aan gezamenlijke ini-

tiatieven 

De vereniging heeft deelgenomen 

aan presentaties van de vereniging 

Markdal duurzaam en vitaal om de 

realisering van Ecologische hoofd-

structuur en de Kader Richtlijn Wa-

ter te promoten. Later dat jaar is op 

6 november een contract onderte-

kend met de provincie Noord-

Brabant waarbij deze vereniging 

gesteund door de vereniging Mark 

en Leij nu zelf de realisatie ter hand 

kan nemen samen met agrariërs, 

natuurorganisaties en bewoners. 

Het met de provincie overeengeko-

men budget voor vijf jaar is  

€ 7.000.000,-. De bijdrage van het 

Waterschap Brabantse Delta en de 

gemeenten Alphen-Chaam en Bre-

da in dezelfde periode is ongeveer  

€ 3.000.000,- Het werk moet uitge-

voerd zijn eind 2018. 

 

Op 13 juli heeft Mark & Leij mee 

gedaan aan het organiseren van de 

“Big Jump”. In heel Europa is die 

dag aandacht gevraagd voor 

schoon, levend, stromend water rijk 

aan biodiversiteit. Er waren meer 

dan 100 mensen bij aanwezig en 

ongeveer 40 mensen sprongen te 

water. 

Op 29 juli is een zomerwandeling 

georganiseerd voor de campingbe-

zoekers in onze gemeenten. 

In de jaarvergadering zijn de leden 

unaniem akkoord gegaan met het 

supporterschap van Citta Slow en 

het lidmaatschap van Markdal 

Duurzaam en vitaal. 

 

Inspelen op bestuurlijke zaken 

Regelmatig heeft overleg plaats 

gehad met de wethouders, onder-

steund door ambtelijke medewer-

kers van Alphen-Chaam, dan wel 

Baarle-Nassau, over lopende zaken 

op het gebied van landschap, natuur 

en ruimtelijke ordening. Daarbij 

wordt gezocht naar een actievere 

Activiteitenverslag 2013-2014 



1111    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

bijdrage door de vereniging Mark 

en Leij in het plan en beslissings-

proces. De situering van de zend-

mast, onnodige kap van bomen en 

het bermbeheer zijn succesvol on-

der de aandacht gebracht. Het ge-

bruik van chemische middelen is 

steeds onderwerp van gesprek, 

maar het wordt nog steeds gebruikt 

in het openbare gebied. 

Er is actief deelgenomen aan de 

structuurvisie Alphen-Chaam en er 

is een bijdrage geleverd aan de 

voorbereidingen van de structuurvi-

sie Baarle. De bestuurders zijn op-

zoek naar burger initiatieven. In 

Baarle heeft dat geleid tot het geza-

menlijk opstellen van landschaps-

plan Baarle samen met ZLTO, 

ANV Baarle, Heemkundekring 

Amalia van Solms en Milieugroep 

ABC. Succesvol werd dit plan afge-

rond om vervolgens te stranden in 

de verkiezingsmêlee. Mark & Leij 

heeft een extra poging gedaan om 

de situatie weer werkbaar te maken. 

Tot nu toe geen nieuwe mogelijk-

heid. Mark en Leij heeft zowel bij 

de gemeente Alphen-Chaam als 

Baarle voorstellen gedaan om sa-

men met de gemeente actie te on-

dernemen om het gebruik van che-

mische middelen te ontmoedigen. 

Misschien volgt er actie in het voor-

jaar van 2015.  

 

Communicatie 

De natuurkolom in het weekblad 

"Natuur in het Markdal" heeft een 

vaste plaats gekregen. Wekelijks 

zorgt Joop van Riet nu voor een 

kolom over de stand van de natuur 

en het landschap en over bijzondere 

gebeurtenissen die geweest zijn of 

gaan komen.  

De Mark&Leij Nieuwsbrief is 4 

keer verschenen. In 32 pagina's 

worden de actuele onderwerpen 

voor leden en belangstellenden des-

kundig neergezet door een groot 

aantal schrijvers. Redacteur is San-

dra Reijnders. De digitale nieuws-

brief wordt elke zondag verzonden 

door Frans Vermeer. Zij zijn dege-

nen aan wie info over natuur kan 

worden toegestuurd, die men in de 

vereniging en daarbuiten met ande-

ren wil delen. De website blijft een 

sterk middel om de vereniging en 

haar activiteiten voor iedereen toe-

gankelijk te maken. Daar kan men 

zich ook verdiepen in waarnemin-

gen en reisverslagen.  

 

We zien u graag 30 oktober ver-

schijnen 

 

 

 

 

Bestuur Mark en Leij 
Foto’s Marth Wildhagen 

 

 

 

De evenementen van het afgelo-

pen seizoen 

 

31 juli 2013 wandeling voor onze 

vakantiegangers van buiten Baarle - 

Alphen - Chaam  

 

6 september 2013 Nationale Nacht-

vlindernacht wandeling vanaf Wou-

werdries 

 

20 september 2013 Lezing Sophie 

Brasseur: Zeehonden 

 

3 oktober 2013 Nachtvlinder excur-

sie wijngaard Dassemus 

 

25 oktober 2013 Jaarvergadering en 

lezing over de Stichting Aljamdu 

Ghana 

 

6 december 2013 lezing Henk 

Meeuwsen Nieuwe Wildernis 

 

14 december 2013 Foto expositie 

Fotowerkgroep 

 

10 januari 2014 Nieuwjaarquiz. 

 

21 januari 2014 Foto vaartocht 

Biesbosch 

 

21 februari 2014 Lezing Glen Ver-

meersch Vogels van de Kalmthout-

se Heide en Omstreken 

 

14 maart 2014 Lezing Koen Ver-

schueren: Stroomgebied Merkske 

 

6 april 2014 excursie Liereman 

 

18 april 2014 Arie Koster Lezing 

Zandbijen en nog meer 

 

25 mei excursie Leemputten Bos-

wachterij Dorst  

 

29 juni 2014 jaarlijkse fietstocht  

 

29 juni was de graafwespen excur-

sie aansluitend op eerder gehouden 

lezing. 
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een kans dat hij wordt gesnapt door 

een zogenoemde cameraval. De or-

ganisatie ‘Wolven in Nederland’ 

hangt samen met natuurbeheerders 

enkele tientallen camera's op, die de 

wolf op de gevoelige plaat moeten 

vastleggen.  

De camera's worden in gebieden 

gehangen vanaf Nijmegen tot aan 

Noordoost-Groningen, een uitge-

strekt gebied. De camera's maken 

foto’s van alles wat passeert, dus 

ook van mensen, katten, honden en 

andere dieren. 'Je hebt dus een hele-

boel opnames met een paar interes-

sante ertussen. 

Als een cameraval een wolf weet 

vast te leggen, zou daarmee defini-

tief het bewijs zijn geleverd dat het 

dier voor het eerst sinds de 19e 

eeuw weer in Nederland is.  

Bron: Trouw 

 

Trekvogels verspreiden planten 

over de aarde 

Trekvogels helpen planten om zich 

te verspreiden over de aarde, zo 

blijkt uit nieuw wetenschappelijk 

onderzoek. De kiemcellen van som-

mige planten worden van het noor-

delijk halfrond naar het zuidelijk 

halfrond vervoerd door trekvogels, 

zoals de goudplevier en de grijze 

strandloper. Vooral sterke planten-

soorten, zoals mossen kunnen zich 

daardoor verspreiden naar andere 

gebieden. 

Wetenschappers onderzochten tien-

tallen verschillende trekvogels van 

verschillende soorten na hun 

broedseizoen in Arctische gebieden 

in Noord-Amerika. De vogels ston-

den op het punt om te migreren 

naar Zuid-Amerika. 

In de veren van de dieren troffen 

de wetenschappers 23 verschillen-

de soorten kiemcellen van planten 

aan. Veel van deze sporen waren 

afkomstig van mossen. Deze ge-

wassen hebben zeer hardnekkige 

kiemcellen die zich gemakkelijk 

verspreiden.  

De sporen van planten worden nor-

maal gesproken vooral verspreid 

door de wind. De nieuwe bevindin-

gen bieden echter ook een verkla-

ring voor de distributie van kiem-

cellen over zeeën en door dichtbe-

groeide gebieden zoals het tropisch 

regenwoud. 

Bron: NU.nl  

 

I n deze rubriek worden opmer-

kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 

milieu, natuur, landschap en cul-

tuurhistorie weergegeven. 

 

Na gieren ook arenden bedreigd 

door Diclofenac 

Naast gieren blijken ook arenden te 

sterven als gevolg van het medicijn 

Diclofenac dat ook vaak in de vee-

teelt toegepast wordt. Diclofenac is 

vooral gekend als een krachtige 

ontstekingsremmer voor mensen, 

maar daarnaast wordt het medicijn 

ook toegediend bij vee. En het is 

die laatste toepassing die dramati-

sche gevolgen heeft voor gieren en 

arenden. In Zuid-Azië verdween 99 

procent van het gierenbestand. 

Dat nu ook arenden sterven aan de 

gevolgen van dit medicijn is nieuw. 

In de kadavers van arenden werden 

sporen van Diclofenac aangetrof-

fen. Ze vertoonden daarnaast ook 

dezelfde vorm van nierfalen als de 

gieren. 

Sinds het voorjaar van 2013 zijn er 

twee veeteeltproducten op de 

Spaanse markt die het geneesmid-

del Diclofenac bevatten. Onderzoek 

heeft aan het licht gebracht dat het 

medicijn ook in Italië verhandeld 

wordt, hoewel veilige, alternatieve 

medicijnen voorhanden zijn. Mil-

joenen euro’s zijn geïnvesteerd om 

bedreigde Europese roofvogelsoor-

ten te redden. Die investering dreigt 

nu in een klap verloren te gaan. 

BirdLife roept de Europese Com-

missie op om het probleem te er-

kennen en een algemeen Europees 

verbod uit te vaardigen op het ge-

bruik van het medicijn in de vee-

teeltsector. 

Bron: Natuurpunt 

 

Camera's moeten wolf aan grens 

gaan snappen 

Als een wolf binnenkort de Neder-

landse grens oversteekt, bestaat er 

Uitgelicht 

Wolf, foto Mark Zekhuis, Stichting Saxifraga 



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   1313    

Vogelbescherming wil verbod ge-

wasbeschermingsmiddel imidaclo-

prid 

Vogelbescherming Nederland is 

geschrokken van het onderzoek van 

de Radboud Universiteit en Sovon 

Vogelonderzoek Nederland dat de 

relatie aantoont tussen de aanwezig-

heid van het gewasbeschermings-

middel imidacloprid in het opper-

vlaktewater en de achteruitgang van 

vogels. Vogelbescherming roept de 

politiek op per direct het middel 

imidacloprid, een neonicotinoïde, te 

verbieden. 

Eerder was al bekend dat er sterke 

aanwijzingen zijn dat neonicotino-

ïden een rol spelen in de bijensterf-

te. Het onderzoek dat vandaag in 

Nature is gepubliceerd geeft directe 

bewijzen dat ook de teruggang van 

verschillende vogelsoorten in ver-

band moet worden gebracht met het 

gebruik van neonicotinoïden. 

Het onderzoek concentreert zich op 

de algemene insectenetende vogels, 

waaronder veel vogels van het boe-

renland, zoals veldleeuwerik, boe-

renzwaluw en spreeuw. Vogels die 

op het boerenland leven, hebben het 

al heel moeilijk: sinds de jaren ’60 

van de vorige eeuw is het aantal met 

60% afgenomen. Waar eerst tien 

vogels op één hectare leefden, zijn 

dat er nu nog maar vier. Door de 

'Uitgehongerde’ wormen leven 

langer 

Rondwormen leven langer als ze 

worden uitgehongerd, zo blijkt uit 

nieuw wetenschappelijk onder-

zoek. Als jonge rondwormen gedu-

rende een bepaalde periode in hun 

leven geen toegang hebben tot 

voedsel, komen veel van hun li-

chaamsprocessen tijdelijk tot stil-

stand. Daardoor kan hun levens-

duur worden verdubbeld.  

De wormen stierven zelfs niet als 

ze twee weken lang niets te eten 

kregen. Waarschijnlijk reageren de 

dieren in het wild op dezelfde ma-

nier op voedseltekorten.  

Toen de larven weer werden ge-

voed, kwam hun groeiproces weer 

op gang en doorliep hun ontwikke-

ling de gebruikelijke stadia. De 

periode van uithongering waarin 

hun lichaam geen ontwikkelingen 

doormaakte, kwam bovenop hun 

normale levensduur. 

Het onderzoek kan in de verre toe-

komst mogelijk leiden tot nieuwe 

medische toepassingen.  

Bij een vervolgonderzoek hopen de 

wetenschappers bij mensen verge-

lijkbare mechanismen te vinden die 

bij de groei van bepaalde ty-

pen, weefsel stilzetten. Op die ma-

nier zou dan de groei van tumoren 

kunnen worden tegengegaan. 

Bron: BBC news  

steeds intensievere landbouw is er 

nauwelijks voedsel in de vorm van 

insecten en weinig plek om te 

schuilen en te broeden. 

In de Nederlandse landbouw wor-

den honderden verschillende ge-

wasbeschermingsmiddelen ge-

bruikt. Dit onderzoek geeft aan dat 

we niet goed weten wat de langeter-

mijngevolgen van deze middelen 

zijn voor de natuur en de volksge-

zondheid. De eerste signalen van 

schadelijke gevolgen komen vaak 

pas aan het licht als het middel lan-

gere tijd is toegepast. Zo wordt imi-

dacloprid al ruim vijftien jaar in 

Nederland toegepast. 

Bron: Vogelbescherming Neder-

land 

 

Hybride en elektrische auto’s 

winnen aan populariteit 

Dat blijkt uit het ‘Nationale Auto-

mobilisten Onderzoek’. Een kwart 

van de deelnemers aan het onder-

zoek overweegt de overstap te ma-

ken naar de alternatieve aandrijvin-

gen. Het merendeel geeft aan dat 

het milieu de grootste motivatie is. 

Jaarlijks wordt door mediabedrijf 

YPCA het ‘Nationaal Automobilis-

ten Onderzoek’ uitgevoerd. Dit jaar 

werden 759 automobilisten onder-

vraagd, waarvan 4 procent momen-

teel al hybride of elektrisch rijdt. 

Van de overige mensen geeft een 

kwart aan hybride of elektrisch rij-

den te overwegen. Dat is een stij-

ging van 33 procent ten opzichte 

van de onderzoeksresultaten van 

vorig jaar. Naast het milieu worden 

ook de gebruikskosten genoemd als 

motivatie; de helft geeft de kosten 

als motivatie op. 45 procent vindt 

duurzaamheid een belangrijk plus-

punt. 

Bron: Autoweek 

 

 

 

 

 

 

Johan Schaerlaeckens 

 

Goudplevier, foto Piet Munsterman, Stichting Saxifraga  

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/


Kaasjeskruid in ‘de Naturentuin’ van Anneke Scholte 

Gefotografeerd tijdens de Mark en Leij fietstocht 

Foto Liek van Engelen 
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Groot wild mag Drenthe in 

Drenthe zet de deur open voor groot 

wild als edelherten, damherten en 

wilde zwijnen. De provincie wil de 

introductie van grote hoefdieren 

onder voorwaarden toestaan.  

De natuur wordt er spannender van, 

zegt gedeputeerde Munniksma. 

Ook is groot wild volgens hem 

goed voor de natuurbeleving, het 

imago van de provincie en de toe-

ristische sector.  

Staatsbosbeheer is erg blij met de 

plannen. "Je kunt in Drenthe al ge-

nieten van onder meer reeën, vos-

sen en dassen. Alleen groot wild 

zoals edelherten en wilde varkens 

zijn er nu niet", zegt een woord-

voerder. “Momenteel komt zo nu 

en dan een wild zwijn de grens over 

vanuit Duitsland en Overijssel. Dat 

zijn vooral eenlingen, die worden 

afgeschoten. Edelherten zijn nog 

niet aangetroffen. Maar ook die 

staan voor de grens."  

Volgens Staatsbosbeheer is de na-

tuur afgelopen jaren steeds geschik-

ter gemaakt voor rondtrekkende die-

ren. De beesten kunnen steeds veili-

ger van het ene gebied naar het an-

dere trekken.  

Groot wild wordt nu geweerd, onder 

meer vanwege de verkeersveiligheid 

en ziektes die dieren zouden kunnen 

overbrengen. Maar afgelopen jaar is 

er bijvoorbeeld een fauna-ecoduct 

over de A28 aangelegd, waar dieren 

kunnen oversteken. Dan is er geen 

bedreiging meer voor de verkeers-

veiligheid, aldus Staatsbosbeheer.  

"Ook wordt wel eens een vermoe-

den uitgesproken dat wilde zwijnen 

ziektes overbrengen, maar dat is de 

laatste jaren eigenlijk niet aange-

toond.'' Verder zou schade aan land-

bouwgewassen eenvoudig oplosbaar 

zijn.  

Redactie: Helaas weert onze pro-

vincie ook nog altijd groot wild. De 

motivatie: verkeersveiligheid en 

schade aan landbouwgewassen. Ho-

pelijk volgen ze op korte termijn het 

goede voorbeeld van Drenthe. De 

natuur wordt er inderdaad veel span-

nender van.  

Bron: NOS.nl 

 

'Chimpansees zijn gevoelig voor 

trends'  

Apen zijn gevoelig voor trends die 

vergelijkbaar zijn met menselijke 

modeverschijnselen, zo blijkt uit 

observaties van wetenschappers.  

Een groep apen in Zambia heeft de 

gewoonte aangenomen om gras-

sprieten uit hun oren te laten bunge-

len. Het gedrag dook in 2010 op bij 

één individu en is inmiddels uitge-

groeid tot een trend. De bevinding 

suggereert dat de dieren ook gedrag 

van elkaar kopiëren dat niet direct 

nuttig is, zo melden onderzoekers.  

Wetenschappers schoten 700 uur 

aan videobeelden van de dieren. 

Op de beelden is te zien hoe een 

vrouwelijke chimpansee in 2010 

voor het eerst herhaaldelijk een 

grasspriet in haar oor stopt en die 

geïmproviseerde oorbel urenlang 

laat zitten. Het dier groeide uit tot 

een voorbeeld voor andere apen. 

Uiteindelijk kopieerden acht apen 

uit haar groep het opmerkelijke 

gedrag. Ook zij stopten verschil-

lende malen grassprieten in hun 

oren tijdens hun dagelijkse bezig-

heden.  

Volgens de wetenschappers bewij-

zen de bevindingen dat chimpan-

sees net als mensen gevoelig zijn 

voor trends en tot op zekere hoog-

te hun eigen cultuur creëren.  

Dit gedrag lijkt veel op modegril-

len bij mensen. Je zou het best kun-

nen vergelijken met het dragen van 

oorbellen of van bepaalde hoeden. 

Bron: Nu.nl 

 

Meer roerdompen dankzij nieuw 

moeras 

Het gaat goed met de roerdomp in 

de Wieden! Steeds meer van deze 

zeldzame rietvogels weten de nieu-

Uitgelicht extra 

Foto Tineke van Eeuwen 

 

Ik wil ook 

grassprieten in 

mijn oren ... 

mailto:http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@112531/drenthe-biedt-ruimte/
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we moerasgebieden te vinden die 

Natuurmonumenten hier realiseert. 

Volgens Natuurmonumenten was 

het de afgelopen periode genieten 

van de ‘hoemp-geluiden’ van de 

roerdomp. De roerdomp maakt 

echt een bizar geluid. Je kon ze 

overal in de Wieden horen. De 

roerdomp is een reigerachtige vo-

gel die door zijn bruine schutkleur 

nauwelijks opvalt in het riet. 

Op verschillende plekken in De 

Wieden kreeg voormalige land-

bouwgrond de afgelopen jaren een 

natuurbestemming.  

“Wij realiseren hier moerassen 

voor de roerdomp en de bruine kie-

kendief. Voor die vogelsoorten 

spannen wij ons extra in vanwege 

Natura 2000. We zijn er nog niet, 

maar we zitten op de goede weg. 

Onze aanpak werkt!”, aldus Na-

tuurmonumenten. 

Bron: Natuurmonumenten 

 

Leeuwen verdringen cheeta’s 

toch niet 

In  tegenstelling  tot  wat  werd 

verondersteld, leven leeuwen en 

cheeta’s in Tanzania min of meer 

vreedzaam samen. Wilde honden 

daarentegen worden door de leeu-

wen verjaagd en gedood.  

Amerikaanse en Afrikaanse onder-

zoekers bestudeerden dertig jaar 

aan gegevens over populaties van 

roofdieren in het Serengeti Natio-

naal Park in Tanzania. Daarnaast 

analyseerden ze zes jaar van gege-

vens die werden verzameld met 

radio-telemetrie. Daarbij wordt met 

behulp van radio-ontvangers de 

positie van gezenderde dieren be-

paald. 

Uit eerder onderzoek was gebleken 

dat leeuwen vaak jagen op cheeta’s 

en met name de jonge exemplaren 

doden. Maar, blijkt nu, dat heeft 

geen invloed op de populatie van 

cheeta’s. 

Tussen 1966 en 1998 verdrievou-

digde de leeuwenpopulatie en nam 

die van wilde honden af, maar die 

van de cheeta bleef nagenoeg ge-

lijk. De honden bleken inderdaad 

verdreven uit de gebieden waar de 

leeuwen in aantal toenamen. Gege-

vens uit Zuid-Afrika lieten een ver-

gelijkbaar patroon zien. 

Cheeta’s blijken zelfs vaak in de 

buurt van leeuwen te leven, waar-

schijnlijk omdat zich op die plekken 

veel prooien bevinden. Om hun ei-

gen veiligheid te garanderen blijven 

de cheeta’s altijd op minstens hon-

derd meter afstand van de toppreda-

tor. 

Cheeta’s leven over het algemeen 

solitair, waardoor ze veel minder 

dominant aanwezig zijn dan de in 

roedels opererende wilde honden. 

Overigens bevestigt het onderzoek 

dat leeuwen jonge cheeta’s doden 

maar, schrijven de onderzoekers, 

omdat cheeta-vrouwtjes twee weken 

nadat ze hun jongen zijn verloren al 

weer vruchtbaar zijn, kunnen ze dat 

verlies compenseren. 

Bron: NU.nl 

 

Kraanvogels Fochteloërveen pro-

fiteren van vernatting 

Het gaat hartstikke goed met de 

kraanvogels in het Fochteloërveen. 

In 2014 hebben er zeven paren ge-

broed; haast een verdubbeling sinds 

vorig jaar. Er zijn waarschijnlijk 

acht kuikens grootgebracht. De toe-

name van het aantal broedparen is te 

danken aan de hogere waterstand in 

flinke delen van het veen. 

Naast de zeven broedparen zijn er 

twee zogenaamde territoriumparen 

en een solitaire man in het gebied. 

In totaal zijn er nu zo’n 44 kraanvo-

gels in het wetland. Dat de soort het 

zo goed doet in het best bewaarde 

hoogveengebied van Nederland 

heeft alles te maken met de rust en 

uitgestrektheid van het gebied. Dit 

voorjaar is in grote delen van het 

veen de waterstand verhoogd, waar-

door meer broedgebied is ontstaan. 

De eerste broedparen zaten dit jaar 

in maart op de eieren, drie weken 

vroeger dan in het koude voorjaar 

van 2013. Rond Pasen kropen de 

eerste kuikens uit het ei. Kraanvo-

gelkuikens moeten een groot deel 

van de dag eten om uit te groeien 

tot een 1.20 meter grote vogel. Als 

ze een maand oud zijn, kunnen ze al 

aardig uit de voeten, maar pas met 

een week of tien kunnen ze ook 

vliegen. Rust is in die periode van 

essentieel belang. Vandaar dat de 

kraanvogeljongen in het Fochtelo-

ërveen alleen te zien zijn vanuit de 

uitkijktorens in het gebied. 

Bron: Vogelbescherming Neder-

land 

 

Johan Schaerlaeckens 

Kraanvogel, foto Arie de Knijff, Stichting Saxifraga 

http://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/meer-%E2%80%98hoempers%E2%80%99-dankzij-nieuw-moeras
http://www.vogelbescherming.nl/kraanvogel
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kemphanen, watersnippen en zwar-

te ruiters gezien. Op 14 juli werd 

een krombekstrandloper gezien op 

de Bleeke Heide. De slechtvalk was 

deze zomer ook te zien in de streek 

en werd in juli 3 maal waargeno-

men op de Bleeke Heide en op 7 

augustus werd een exemplaar ge-

zien op de Castelreesche Heide. De 

ijsvogels hebben zich hersteld van 

de 2 “strenge” winters en werden 

op tal van plaatsen in de streek ge-

zien. In totaal werden 16 ex. waar-

genomen. Opvallende waarnemin-

gen waren o.a. een koereiger op 2 

juli op de Regte Heide, een grauwe 

klauwier op 10 en 11 augustus 

eveneens op de Regte Heide en een 

kleine zilverreiger op 15 augustus 

op de Castelreesche Heide. Zwarte 

ooievaars werden gezien in juli in ’t 

Merkske en in augustus op de Regte 

Heide. Er werden deze zomer op-

vallend veel goudvinken gezien, 

beduidend meer dan voorgaande 

jaren. 

 

Met de geoorde fuut en de dodaars 

gaat het nog steeds goed in ons 

werkgebied, hoewel niet de aantal-

len van voorgaande jaren gezien 

zijn. Lepelaars werden de gehele 

zomer in onze streek gezien (37 

waarnemingen, meestal van meer-

dere ex.). Alle waarnemingen wer-

den gedaan in de “Heide” gebieden. 

Alle waarnemingen van houtsnip-

pen kwamen van de Regte Heide. 

De grote zilverreiger is deze zomer 

naar de meer noordelijk gelegen 

broedplaatsen vertrokken, hoewel 

nog steeds enkele ex. werden ge-

zien in ’t Merkske.. Wat niet meer 

opvalt, is dat er zeer weinig waar-

nemingen binnengekomen zijn van 

de zwarte roodstaart, slechts 4 

stuks, maar dat is een tendens die al 

jaren het geval is. De grauwe vlie-

genvanger werd slechts vijf maal 

gezien. Met de wielewaal is het nog 

steeds dramatisch gesteld. De mees-

te waarnemingen kwamen van ’t 

Merkske, hoewel de vogel ook 

werd gezien op de Oosterwijksche 

Heide en in Elsakker net over de 

grens. Met de zomertortel gaat het 

al jaren minder goed en deze duif 

wordt bijna alleen nog vanuit ’t 

Merkske en Wortel-Kolonie ge-

meld. Het aantal veldleeuweriken is 

vergeleken met afgelopen jaar on-

gewijzigd gebleven, hoewel er 

 

D eze zomer werd slechts een 

beperkt aantal e-mails naar 

mij toegezonden. “Uit de mailbox” 

bevat dan ook het werkelijke aan-

tal berichten dat werd verstuurd. 

Ook onze zuiderburen stuurden 

waarnemingen op, waarvan een 

aantal buiten het werkgebied van 

onze vereniging. De rubriek heet 

“Waarnemingen in de streek”. 

Opvallende waarnemingen uit de 

Belgische Kempen zullen hier ook 

worden vermeld. Uit deze reeks 

van waarnemingen is een over-

zicht samengesteld, waarbij 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. 

 

Juni en juli waren prachtige zomer-

maanden dit jaar en het was zonnig 

en warm. Augustus echter was een 

koude en natte maand. De normale 

maand som van 78 mm is op veel 

plaatsen al ruimschoots overschre-

den en uiteindelijk zal het neerslag-

totaal gemiddeld over het land rond 

135 mm uitkomen. Een top-10 no-

tering in de lijst met natste augus-

tusmaanden is zeer waarschijnlijk. 

De neerslag in augustus ging ge-

paard met aanvoer van koude lucht. 

De bijzonder frisse zomerdagen van 

de afgelopen weken kost de zomer 

een top-10 notering qua warmte. 

 

De ”najaarstrek” van steltlopers is 

al weer voorzichtig begonnen, hoe-

wel sommige steltlopers zoals wit-

gat en bosruiter alle maanden van 

de zomer gezien werden in behoor-

lijke aantallen. In augustus werden 

EEN (NIET ZO WILLEEEN (NIET ZO WILLE--

KEURIGE) GREEP UIT DE KEURIGE) GREEP UIT DE   

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

Waarnemingen in de streek 

Vale gier, foto Pia Coenraads  
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waarnemingen kwamen uit 

“nieuwe” gebieden zoals o.a. de 

Ulicootse Heide, het Zwart Laag en 

Kalishoek in Chaam. 

Vale Gier 

Op 6 juni werd een vale gier waar-

genomen nabij de Oosterwijksche 

Heide. Sinds 2007 werden in onze 

streek 6 maal vale gieren gezien 

met als uitschieter de 17 ex. nabij 

de Bleeke Heide op 22 mei 2011. 

De vale gier is een dwaalgast in 

Nederland en wordt maar af en toe 

gezien. Met een spanwijdte van 

soms meer dan 2,5 meter behoort 

de vale gier tot de grootste vliegen-

de vogels ter wereld. De combinatie 

van het bruine verenkleed met de 

zwarte staart- en slagpennen geeft 

de vogel in de vlucht een tweekleu-

rig beeld. De vale 

gier onderscheidt 

zich van andere 

roofvogels door de 

licht bevederde hals 

en de minder krach-

tig ontwikkelde po-

ten. De vale gier 

overnacht in troepen 

op een vaste slaap-

plaats, bij de eerste 

thermiek in de och-

tend stijgen de vo-

gels op tot grote 

hoogte om al zwe-

vend te speuren naar 

dode dieren. De vo-

gels vliegen hierbij 

redelijk ver uit el-

kaar, maar blijven 

hun soortgenoten in 

de gaten houden. 

Zodra een vale gier 

een vers karkas 

heeft gevonden 

moet deze door-

gaans al snel plaats 

maken voor zijn 

soortgenoten. Hoe-

wel vale gieren 

doorgaans voornamelijk in Zuid-

Europa te zien zijn, deed in 2007 

een groep van tientallen vale gieren 

Nederland en België aan, waar-

schijnlijk gedreven door voedselte-

kort in Spanje. 

Draaihals 

Op 11 augustus werd door Henk 

Laarhoven een draaihals gefotogra-

feerd op de Regte Heide. De draai-

hals is een vrij zeldzame verschij-

ning in onze streek en in totaal vind 

ik 19 waarnemingen in mijn digita-

le archief. Hoewel de draaihals tot 

de familie van de spechten behoort, 

wijkt het gedrag van de vogel af 

van dat van de meeste verwante 

soorten. De vogel klimt niet langs 

boomstammen en leeft voorname-

lijk op de grond of hoog in de bo-

men. Het onopvallende verenkleed 

geeft de draaihals een perfecte ca-

mouflage en bij gevaar kruipt de 

vogel dicht tegen een boomtak of 

de grond, waarbij soms de kop heen 

en weer gedraaid wordt. Het voed-

sel bestaat net als bij enkele andere 

spechten voornamelijk uit mieren. 

Tegenwoordig broeden nog minder 

dan 100 paren draaihalzen in Ne-

derland. De achteruitgang is vooral 

te verklaren door het verdwijnen 

van geschikte leefgebieden en een 

afname van het voedselaanbod. De 

draaihals overwintert in Midden-

Afrika en tijdens de trek komen ook 

vogels uit Noord-Europa door Ne-

derland. 

  

Groene Specht 

De groene specht is beslist geen 

zeldzame vogel in onze streek, 
BIJZONDEREBIJZONDERE  

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

Draaihals, foto Janus Verkerk, Stichting Saxifraga 

Groene specht, foto Marianne van Riel 
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zwarte wouw is een vrij zeldzame 

verschijning in onze streek. In totaal 

vind ik in mijn archief 21 waarne-

mingen. De eerste waarneming da-

teert van 20 mei 1983 op de Nieuwe 

Strumpt. De zwarte wouw is voor-

namelijk een aaseter, maar jaagt ook 

wel op kleine prooidieren als grote 

insecten, vissen, en kleine reptielen, 

vogels en zoogdieren. In Europa 

treffen we de zwarte wouw vrij veel 

aan, het minst echter in Noord- en 

West-Europa. In Nederland is het 

een zeldzame doortrekker, hoewel 

de soort er incidenteel tot broeden 

komt. Buiten Europa is de zwarte 

maar het lijkt er sterk op dat de 

groene specht de laatste jaren sterk 

is toegenomen in aantal. Dit jaar 

werd de groene specht maar liefst 

173 keer waargenomen. Bij bijna 

elke wandeling zie je of hoor je de-

ze prachtige vogel. Ik zie deze 

specht ook regelmatig bij mij achter 

op het gazon zitten. 

De groene specht is dankzij het 

groene verenkleed en de zwart met 

rode kop een opvallende vogel die 

vooral leeft in bosachtige gebieden 

met veel open plekken. Het man-

netje onderscheidt zich van het 

vrouwtje door de aanwezigheid van 

een rode snorstreep. Het voedsel 

bestaat uit mieren, andere insecten 

en bessen. De mieren vormen het 

belangrijkste voedsel en worden 

door de groene specht op de grond 

gevangen, waarbij de vogel met 

krachtige sprongen rond hipt. Het 

nest bouwt de groene specht in een 

zelf uitgehakte holte in een oude 

boom. In tegenstelling tot veel an-

dere spechten roffelt de groene 

specht nauwelijks op bomen. De 

roep van de groene specht is een 

luid lachend kluu kluu kluu, waar-

mee de vogel zijn territorium afba-

kent. 

 

Zwarte Wouw 

Deze zomer werd de zwarte wouw 

twee maal gezien in onze streek. De 

wouw zeer algemeen in delen van 

Afrika en Australië en in India. In 

veel tropische steden kunnen grote 

aantallen worden aangetroffen, 

onder andere op vuilnisbelten. 

 

Keizersmantel 

Op 7 augustus werd een keizers-

mantel (keizermantel) gezien in 

Chaam. De keizersmantel is een 

grote en opvallende vlinder met 

een vleugellengte van 27 tot 35 

mm. Aan de enterhaakvormige 

vlekken op bovenkant van de vleu-

gels kan men de mannetjes herken-

nen. De onderkant van de achter-

vleugel is groenig met zilverkleuri-

ge strepen. De vlinder heeft veel 

nectar nodig en leeft in gemengde 

en naaldbossen. Die nectar vindt 

hij meestal in de wilde marjolein 

en distels. Deze vlinder staat in 

Nederland op de Rode lijst als ver-

dwenen, maar toch worden er re-

gelmatig vooral in het zuiden zwer-

vers gezien. In mei 2010 werd een 

rups in de omgeving van Zwolle 

aangetroffen. Inmiddels is succes-

volle voortplanting van de Keizers-

mantel vastgesteld in de Amster-

damse Waterleidingduinen en een 

gebied in Gelderland. De vlinder 

komt in vrijwel heel Europa voor. 

De vliegtijd is van mei tot en met 

september, rupsen kunnen worden 

Keizersmantel, foto Jan van der Straaten, Stichting Saxifraga 

Zwarte wouw, foto Piet Munsterman, Stichting Saxifraga  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aaseter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(continent)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/India
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nectar_(plant)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_marjolein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Distels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_lijst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rupsen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_Waterleidingduinen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_Waterleidingduinen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
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aangetroffen vanaf de tweede helft 

van augustus tot de eerste week 

van juni. 

Sandra Reijnders op 2 juni: 

Afgelopen vrijdagmiddag op de 

Strijbeekse heide, ten noorden van 

het Langven, zag (en hoorde) ik 

een gekraagde roodstaart. Dankzij 

de foto in je waarnemingenrubriek 

herkende ik hem! 

 

Louis Vriens op 19 juni: 

Donderdagmorgen 19 juni fietste ik 

om 7.00 uur in de ochtend over het 

fietspad van de Galderseweg naar 

Breda. Ter hoogte van de Klokken-

berg lag er een jonge vos op de 

weg, waarschijnlijk aangereden 

door een auto. 

Sineke Plasier op 7 juli: 

Vanmiddag (7 juli) zat er een ko-

ninginnenpage op de vlinderstruik 

en is het mij gelukt deze te fotogra-

feren. Hierbij de foto. 

 

Erik-Jan Beenackers op 8 juli: 

Langs deze weg wilde ik doorge-

ven onlangs een boomkikker te 

hebben gespot op onze golfbaan: 

zie de linkse foto van de link naar 

deze waarneming: 

http://waarneming.nl/soort/

photos/439?from=2014-06-

26&to=2014-06-26  

Aangezien deze waarnemingen 

automatisch worden vervaagd weet 

ik niet of dat jullie deze waarne-

ming doorkrijgen, dan hierbij. 

Exacte locatie is op de grens met de 

terreinen van Brabant water coördi-

naten 118,4/395,0 Ik ga ervan uit dat 

deze afkomstig is van de uitgezette 

populaties in de omgeving van 

Chaam. 

  

Frie Boon op 20 juli: 

Hallo Jan, tegenover de ingang van 

het gasstation in Alphen zit in de 

bosjes de zomertortel. Verder zitten 

er nog steeds in dit gebied geelgor-

zen en veldleeuweriken. 

 

Frank Degenaar op 29 juli: 

De kangoeroe die ik vorige week 

tussen Chaam en Ulvenhout ont-

moette, lag gister doodgereden langs 

de weg ter hoogte van de Dassemus. 

De hoofdmacht van de gierzwalu-

wen die rond de Blokkenweide wo-

nen waren dit jaar al op 23 juli ver-

trokken. Aangezien ze ongewoon 

laat arriveerden, 3 mei, zijn ze dus 

maar 81 dagen bij hun broedplaat-

sen geweest! Ongewoon kort want 

normaal is dat rond 90 dagen. Ik heb 

na 22 juli geen gierzwaluw meer 

gezien maar er zullen nog wel enke-

le exemplaren rondzwerven. 

 

Els Magermans op 3 augustus: 

Op deze mooie zondagmiddag ont-

dekten we in onze achtertuin aan de 

Blokkenweide in Chaam een konin-

ginnenpage op een vlinderstruik. De 

laatste weken zwermen er sowieso 

ook veel andere vlindersoorten in 

onze tuin. Maar deze koninginnen-

page was toch wel heel bijzonder! 

 

Henk Laarhoven op 4 augustus: 

Vanmiddag bij de Maaien 5 oranje 

luzerne vlinders en een kleine parel-

moervlinder. Verder erg veel wul-

pen en kieviten, een regenwulp, een 

grutto, een kemphaan, 3 witgatjes, 

een bosruiter en 3 watersnippen 

 

Silvia Laarhoven op 5 augustus: 

Afgelopen donderdag vloog er een 

weidebeekjuffer door onze tuin (zie 

bijgaande foto). 

Gisteren kroop er een kleine hage-

dis door mijn heideperk. En van-

middag vloog er zelfs een keizers-

mantel bij onze kogeldistels. Zo 

blijkt maar weer: een “natuurtuin” 

is zo gek nog niet. 

 

Henk Laarhoven op 11 augustus: 

Vanmorgen (11-8) op de zuidelijke 

Regte Heide op zoek gegaan naar 

de juveniele Grauwe Klauwier die 

al enkele dagen gezien wordt bij de 

schuilhut. De vogel bevindt zich 

daar nog steeds (wel op grote af-

stand, zie foto). Onderweg naar de 

hut een Draaihals op het pad (zie 

foto).Verder nog 1 Gierzwaluw, 3 

Patrijzen en 6 Roodborsttapuiten. 

 

 

 

 

UIT DE MAILBOX 

Vos, foto Louis Vriens 

Grauwe klauwier, foto Henk Laarhoven 

Weidebeekjuffer, foto Silvia Laarhoven 

Draaihals, foto Henk Laarhoven 

http://waarneming.nl/soort/photos/439?from=2014-06-26&to=2014-06-26
http://waarneming.nl/soort/photos/439?from=2014-06-26&to=2014-06-26
http://waarneming.nl/soort/photos/439?from=2014-06-26&to=2014-06-26
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Henk Laarhoven op 12 augustus: 

Vanmorgen zat deze wespendief in 

onze tuin. Hij bleef ongeveer 10 

minuten zitten om zijn veren te 

poetsen. De foto’s nam ik vanuit 

huis. 

 

Johan Schaerlaeckens op 18 au-

gustus: 

Zojuist op Bleeke Heide resp. 2 

groepen patrijzen van resp. 10 en 9 

vogels. Mogelijk zijn beide paartjes 

er in geslaagd jongen groot te bren-

gen. Misschien was het ook dezelf-

de groep (1,5 km van elkaar). Ook 

3 solitaire tapuiten (mijn eerste) en 

een uitgevlogen nest gele kwikken. 

Gisteren (met de Chaamgroep) zo'n 

300 huiszwaluwen boven het Os-

sengoor die (in de relatieve luwte) 

boven het water joegen. Ook nog 

hooibeestje, misschien niet bijzon-

der, maar in het Chaamsche zien 

wij die niet vaak. Het eertijds 

prachtige vak 84 is flink aan het 

bebossen. Jammer dat SBB met het 

maaibeheer gestopt is. 

 

Frans Vermeer op 21 augustus: 

Eind juli vond Ulvenhouter Paul 

Munnik een voor hem raar plantje 

dat wel wat weg had van een orchi-

dee. Na mailcontact met Staatsbos-

beheer en deskundigen van de 

KNNV Breda werd al snel duidelijk 

dat het hier ging om een zeldzame 

schroeforchis. Maar dan welke? Al 

jaren komen er op een paar locaties 

in Nederland de, eveneens zeldza-

me, herfstschroeforchissen voor, 

maar sinds 2013 duiken er ook an-

dere zeer zeldzame Spiranthes-

soorten (de wetenschappelijke 

naam van deze orchidee) op. Van 

daar werd door Jacques Rovers 

(KNNV Breda en Floron) de hulp 

ingeroepen van Karel Kreutz, een 

Europeese orchideeën specialist en 

schrijver van diverse internationale 

orchideeën boeken. Hij bevestigde 

dat het hier niet om een zeldzame 

plant ging, maar om de extreem 

zeldzame Romanozoff schroefor-

chis (Spiranthes romanzoffiana). In 

Schotland zijn nog maar enkele 

plaatsen met die soort aanwezig, in 

Ierland nog ongeveer tien plekken 

met nog geen vijfhonderd exempla-

ren. Dit is de eerste vondst op het 

vasteland van Europa. Dus volgens 

Karel Kreutz absoluut exclusief! 

Hoe deze orchidee hier in Ulven-

hout terecht is gekomen, is een 

raadsel. Maar dat we er als Staats-

bosbeheer erg blij mee zijn is een 

feit. Nu maar hopen dat het gras-

landje niet helemaal wordt overlo-

pen en dat deze kleine orchidee vol-

gend jaar weer terug komt. 

 

Marianne van Riel op 24 augus-

tus: 

Na 20 jaar geen ransuilen te hebben 

gehoord en gezien in het bos in het 

Goordonk te Baarle- Nassau, nu 

weer in juli jonge ransuilen! Wat 

een mooi geluid van de jongen! Je 

hoort ze al van verre! En nu maar 

hopen dat ze het volgende jaar weer 

van de partij zijn! 

 

Jan Vermeulen op 25 augustus: 

Vandaag op de Bleeke Heide: 

slechtvalk, lepelaar, 10 geoorde 

futen, 80 grauwe ganzen, oeverlo-

per en massa’s eenden. Bij het 

Schalleven 9 dodaarzen. 

 

 

 

 

Jan Vermeulen 

Wespendief, foto Henk Laarhoven 

In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en 

met 31 augustus 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 Romanozoff Schroeforchis,  

foto Frans Vermeer  
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V orig najaar, op 6 november 

2013, tekenden de vereni-

ging Markdal en de provincie 

Noord-Brabant een overeenkomst. 

De overeenkomst hield in dat in 

het Markdal gewerkt ging worden 

aan het realiseren van de ecolo-

gische hoofdstructuur (EHS) en 

de Europese Kaderrichtlijn Water 

(KRW). Het gaat om circa 100 ha 

natuurontwikkeling, in combina-

tie met het verbeteren van de wa-

terkwaliteit en het vispasseerbaar 

maken van de laatste stuwen. Het 

betekent ook dat de landbouw en 

de recreatie hiervan mee profite-

ren. 

 

In dit proces zijn de mensen die in 

het gebied wonen, werken en recre-

ëren zelf aan zet. De Vereniging 

Markdal bereidt visies en richting-

aanwijzers voor, onder andere voor 

landbouw, water, natuur, land-

schap, cultuurhistorie, verkeer en 

recreatie. De richtingaanwijzers 

worden gebruikt als input voor het 

verdere ontwerpproces met de be-

woners. Samen met de grondeige-

naren werken we op dit moment 

aan het beschikbaar krijgen van 

gronden. Dit kan op diverse manie-

ren. In het ene geval kan een per-

ceel direct aan de Mark gekocht 

A lweer voor de tiende keer 

vindt de Nacht van de Nacht 

plaats. Tijdens de Nacht van de 

Nacht worden op honderden plaat-

sen in Nederland activiteiten geor-

ganiseerd die de schoonheid van 

echte duisternis benadrukken. De 

Nacht van de Nacht is een jaarlijks 

terugkerend evenement. In 2014 

wordt de Nacht van de Nacht ge-

houden in de nacht van zaterdag 

25 op zondag 26 oktober. 

 

Kijk voor activiteiten en meer in-

formatie op: 

 

www.nachtvandenacht.nl 

 

worden, maar het komt ook voor dat 

elders grond wordt gekocht, die via 

een kavelruil op de juiste plek komt 

te liggen. Niet alle grond hoeft aan-

gekocht te worden. Er zijn ook eige-

naren die de grond zelf willen be-

houden en deze in goed overleg in-

richten als natuur of extensief land-

bouwgebied. Het beschikbaar krij-

gen van gronden verloopt tot nu toe 

goed. 

 

Ook wordt er intensief samenge-

werkt met het Waterschap en de 

twee gemeenten Alphen-Chaam en 

Breda. Er is een werkteam samenge-

steld dat de visies van de Vereniging 

Markdal gaat vertalen in uitvoerbare 

plannen. 

 

Wij houden u op de hoogte van de 

voortgang. Voor vragen kunt u te-

recht bij Marcel van Miert, de pro-

cesmanager van het project. 

 

 

Sjef Langeveld en  

Marcel van Miert 
Marcel.vanmiert@bureauvanmiert.nl 

  

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 

Nacht van de 

Nacht  
25 oktober 2014 

Voortgang EHS/KRW  

in het Markdal 

Foto Sandra Reijnders 
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Natuurvereniging welkom bij Markdal 

duurzaam en vitaal 
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Weer veel belangstelling voor Big Jump 

Foto Susan van der Riet 

Foto Marianne van Riel 

Foto Susan van der Riet 

Foto Marianne van Riel 
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Foto Marianne van Riel 
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Wetenschappers creëren 'super-

banaan' tegen vitaminetekort  

Australische wetenschappers heb-

ben een 'superbanaan' gecreëerd, 

waarmee mogelijk een tekort aan 

vitamine A kan worden bestreden. 

Het genetisch gemodificeerde fruit 

bevat meer betacaroteen, een stof 

die door het menselijk lichaam 

wordt omgezet in vitamine A.  

De bananen worden binnenkort 

voor het eerst getest op mensen. 

Mogelijk kan het verrijkte voedsel 

voorkomen dat kinderen in Afri-

ka blind worden en sterven door 

een vitamine A-tekort. De bananen 

met extra betacaroteen zijn ge-

kweekt door onderzoekers aan de 

Queensland University of Techno-

logy.  

Onderzoekers van Iowa State Uni-

versity zullen de bananen voor het 

eerst toedienen aan menselijke 

proefpersonen tijdens een gecontro-

leerde studie. De wetenschappers 

hopen dat de eerste genetisch ver-

rijkte bananen rond 2020 op planta-

ges in Oeganda zullen groeien. 

Bron: ABC NEWS 

 

 

 

 

Appel werkt het best tegen knof-

lookadem 

Het eten van een appel werkt het 

beste om een onaangename knof-

lookadem te neutraliseren.  

Wie zich flink te buiten is gegaan 

aan tapas of curry hoeft maar een 

appel te nemen en het bekende bijef-

fect van knoflook verdwijnt in ieder 

geval grotendeels. Citroensap en 

munt staan op de tweede en derde 

plaats om de geur te verdoezelen. 

Ook peterselie en spinazie hebben 

een positief effect op de adem. 

Voor het onderzoek werd de adem 

getest van vrijwilligers die rauwe 

knoflook hadden gegeten. Nadat zij 

verschillende voedingstoffen hadden 

getest, werd gekeken welke ingredi-

ënten een positief effect hadden op 

de verschillende 'slecht ruikende' 

bestanddelen in de adem. 

In 2010 ontdekten onderzoekers al 

dat een glas melk de scherpe geur-

bestanddelen van knoflook met de 

helft kan verminderen.  

Bron: Daily Mail 

 

Ei kalkoen ondoordringbaar voor 

ziektes dankzij nanodeeltjes 

Kalkoeneneieren zijn dankzij hun 

bijzondere structuur zeer waterafsto-

tend en vrijwel ondoordringbaar 

voor ziekteverwekkers.  

Dat hebben biologen onlangs ont-

dekt. Boskalkoenen begraven hun 

eieren tussen natte, rottende plan-

ten, om ze warm te houden. Bij het 

verrottingsproces komt warmte 

vrij, zodat de kalkoen niet op de 

eieren hoeft te zitten. Maar de bac-

teriën, verantwoordelijk voor die 

verrotting, vormen een groot risico 

voor het kuiken in het ei. 

Onderzoekers hebben ontdekt hoe 

het kan dat minder dan een tiende 

van de eieren geïnfecteerd raakt 

door ziektes uit de compost. De 

eierschaal blijkt opgebouwd te zijn 

uit bolvormige nanodeeltjes van 

calciumfosfaat. Deze bijzondere 

structuur maakt de schaal zeer wa-

terafstotend. De schaal van een 

kippenei is anderhalf keer zo dik 

als die van een kalkoenenei. Daar-

door zou een kalkoenenei eigenlijk 

veel vatbaarder moeten zijn voor 

infecties. Maar uit het onderzoek 

blijkt dat in een kippenei meer dan 

drie keer zoveel bacteriën kunnen 

doordringen dan in een kalkoenen-

ei. Dat komt doordat de schaal van 

een kippenei water absorbeert, ter-

wijl waterdruppeltjes van een kal-

koenenei afglijden zonder de 

schaal te doordringen. 

De wetenschappers stellen dat hun 

ontdekking in de toekomst moge-

lijk kan bijdragen aan synthetische 

waterafstotende en antibacteriële 

materialen. 

Bron: NU.nl 

 

Minder wateroverlast door meer 

groen 

Nederland zal moeten wennen aan 

extreme buien, zeggen deskundi-

gen. Forse regenbuien zullen steeds 

vaker voorkomen. Een simpele 

oplossing tegen wateroverlast: 

steen uit de tuin, groen er in. En 

het is nog goed voor de vogels ook. 

Het KNMI waarschuwt dat we in 

de toekomst steeds vaker te maken 

Uitgelicht XL 
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krijgen met wateroverlast. Door de 

klimaatverandering stijgen de tem-

peraturen en is er vooral in de zo-

mer sprake van extreme regenbui-

en. We hebben daar recent voor-

beelden van gehad: op verschillen-

de plekken in Nederland stonden 

de woonkamers blank. Vooral gro-

te steden hebben moeite om het 

overschot aan regenwater af te voe-

ren. 

Een simpele oplossing is om meer 

groen aan te brengen in de steden. 

Simpel gezegd: tegel eruit en groen 

erin. Op die manier kan het regen-

water de grond in stromen. Minder 

steen zorgt ook voor lagere tem-

peraturen in de stad. Alle tegels bij 

elkaar werken als een soort oven, 

waardoor het in de stad al snel een 

paar graden warmer is dan in het 

buitengebied. Het langer vasthou-

den van water in de bodem zorgt er 

ook voor dat de temperaturen da-

len. Uit onderzoek blijkt ook nog 

eens dat mensen die in een groene 

omgeving leven gezonder en ge-

lukkiger zijn. 

Bron: Nieuwsbrief Vogelbescher-

ming 

 

'Landbouw zonder ploegen ver-

zacht hittegolven'  

Akkers die niet zijn omgeploegd 

verzachten de effecten van hitte-

golven, zo blijkt uit nieuw onder-

De experts zijn het erover eens dat 

antibiotica-resistentie een grote 

dreiging is. Veel mensen kennen de 

gevaren niet en vragen hun huisarts 

nog steeds om antibiotica als het 

niet echt nodig is. Steeds meer bac-

teriën worden ongevoelig voor anti-

biotica. Slordig en overmatig ge-

bruik kan ertoe leiden dat mensen 

resistent voor antibiotica worden, 

waardoor die steeds minder vaak 

aanslaan. Het risico bestaat dan dat 

ziektes als longontsteking of blaas-

ontsteking straks niet meer bestre-

den kunnen worden. 

Nederland heeft het overmatig ge-

bruik van antibiotica in de veehou-

derij de afgelopen vijf jaar al met 

58 procent teruggedrongen, maar 

wil volgend jaar een reductie van 

70 procent hebben bereikt. Overma-

tig gebruik van antibiotica in de 

veehouderij kan ertoe leiden dat 

mensen er resistent voor worden. 

Naast Nederland wordt het verband 

tussen antibioticagebruik voor die-

ren en resistentie bij mensen nu ook 

onderkend door landen als de 

Verenigde Staten, China en Rus-

land. 

Bron: ANP 

 

 

 

 

 

Johan Schaerlaeckens 

zoek. Als in een gebied landbouw 

wordt bedreven waarbij de grond 

niet wordt omgeploegd, kan de tem-

peratuur daardoor lokaal met 2 gra-

den Celsius dalen. 

De verkoeling ontstaat door-

dat akkers die niet omgeploegd zijn 

een oppervlak hebben waarop meer 

zonlicht terugkaatst de ruimte in. 

Daardoor neemt de grond in deze 

gebieden minder warmte op. Wan-

neer velden werden bebouwd zonder 

ploegtechnieken bleek het land tot 

50 procent meer zonlicht te weer-

kaatsen in de zomermaanden. 

Het effect is vooral sterk bij extreem 

warm weer. De verkoeling is twee 

keer zo groot bij hoge temperaturen 

als bij gemiddelde temperaturen. Uit 

klimaatmodellen blijkt dat de tem-

peratuur in veel Europese land-

bouwgebieden met één tot twee gra-

den zou kunnen dalen als er een 

vorm van landbouw zou worden 

bedreven, waarbij akkers niet wor-

den omgeploegd.  

Bron: NU.nl  

 

Wereldwijde aanpak antibiotica-

probleem 

Bijna veertig landen gaan samen-

werken om mensen aan te zetten tot 

verantwoord gebruik van antibioti-

ca. Daarover zijn afspraken gemaakt 

op de internationale conferentie over 

antibioticaresistentie in Den Haag. 

Foto Harrie Timmermans 



 

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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