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Exotische vogelsoorten
in het Mark & Leij gebied

O

p 14 oktober jl. werd een groep van ca. 50 Indische ganzen gezien in
de buurt van Goirle. Dit bracht mij op de gedachte om eens te onderzoeken welke exotische vogelsoorten de laatste 45 jaar in onze streek werden
gezien.
Casarca
De casarca behoort tot de familie van de eenden, net als de bergeend en de
nijlgans. In ons land worden het hele jaar door casarca‘s waargenomen. Een
deel daarvan is waarschijnlijk afkomstig uit waterwildcollecties of vogelparken. In augustus worden tegenwoordig jaarlijks op het Eemmeer grote groepen casarca‘s gezien, waarvan wordt aangenomen dat die wild zijn. Casarca’s
trekken graag op met nijlganzen en daarmee worden ze dan ook regelmatig
verward. In onze streek werd op 18 april 1998 voor het eerst een groep casarca‘s gezien in de omgeving van Bavel. In totaal werden sinds die tijd 138
waarnemingen van een of meerdere casarca’s gedaan met een maximum van
23 ex. op 18 januari 2004 op de Bleeke Heide.
Nijlgans
Sinds het einde van de jaren 1960 is de nijlgans in Nederland langzamerhand
een gewone verschijning geworden. Enkele ontsnapte vogels wisten zich hier
prima te handhaven. Inmiddels is de nijlgans niet meer weg te slaan uit Nederlandse natuur- en weidegebieden. Ik herinner me nog dat ik in de beginjaren

Casarca, foto Harrie Timmermans
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tachtig voor het eerst een nijlgans
zag in de trein van Den Haag naar
Leiden. Vogelkenners waren in
eerste instantie erg bang dat de nijlgans zou concurreren met inheemse soorten. Dat gebeurt wel, maar
in tamelijk beperkte mate. Nijlganzen komen oorspronkelijk uit
Egypte (langs de Nijl), en Afrika
ten zuiden van de Sahara. Toch
weten ze zich hier uitstekend te
handhaven. De aantallen nemen
nog altijd sterk toe; elk jaar produceert ieder paar gemiddeld 4,3
nieuwe nijlganzen. In het Mark &
Leij gebied werd op ’t Zand op 5
september 1984 het eerste exemplaar gezien. In oktober 2008 werden op de Bleeke Heide 250 nijlganzen gezien.

Mandarijneend, foto Harrie Timmermans

Grote Canadese gans
De Canadese gans is een vreemde
eend in de bijt. Deze forse ganzensoort komt oorspronkelijk uit - jawel - Noord-Amerika: Alaska, Canada en de noordelijke overige staten van de VS. Echte wilde Canadese ganzen zijn zeer zeldzaam,
maar daar staat tegenover dat deze
gemakkelijk herkenbare soort veelvuldig in Nederland voorkomt: het
zijn allen afstammelingen van vogels die voor de jacht zijn uitgezet,
aangevuld met siervogels uit par-

ken. Vooral in de natte delen van
Nederland weet de Canadese gans
zich uitstekend te handhaven. Er
gaan stemmen op dat deze uitheemse ganzensoorten de inheemse soorten direct beconcurreren, maar in de
praktijk valt dat erg mee. Wel is het
zo dat Canadese ganzen in Nederland regelmatig kruisen met andere
ganzensoorten, terwijl dit in het oorspronkelijke leefgebied niet of nauwelijks aan de orde is. In NoordAmerika leeft bovendien nog een
andere soort, de Hutchins' Canadese
gans, ook wel kleine Canadese gans
genoemd. In Nederland is deze zéér
zeldzaam. De grote Canadese gans
is een soort die zijn verspreidingsgebied bijzonder snel weet uit te breiden. Jonge vogels zijn pas na twee
jaar geslachtsrijp. Naast de broedende vogels is er nog een aanzienlijke
groep jonge vogels aanwezig, die
nog niet aan de voortplanting meedoen. Op 11 oktober 1980 werden
voor het eerst 7 exemplaren gezien
op het Zwarte Goor. Sindsdien zijn
de aantallen als maar toegenomen
en broedt deze gans op vele plaatsen
in onze streek. Op 25 november
2003 werden op de Bleeke Heide
800 exemplaren gezien.
Kleine Canadese gans (Hutchins’
gans)
Er zijn twee soorten Canadese gans,
namelijk grote Canadese gans

(Branta canadensis) en kleine Canadese gans (Branta hutchinsii).
Het verschil in formaat tussen beide
soorten komt ongeveer overeen met
dat tussen grauwe gans en brandgans, bovendien heeft de kleine
Canadese gans een kleinere, ronde
(“schattige”) kop met een korte snavel en een kortere hals. In totaal
werd de kleine Canadese gans 8
maal gezien. De eerste waarneming
was op 9 maart 2004 in de Chaamse
Bossen.
Indische gans (Streepkopgans)
De Indische gans is van oorsprong
een bewoner van de Mongoolse en
Chinese hoogvlakten. Tijdens de
barre winters daar trekken de vogels weg naar onder andere India,
waaraan de gans haar naam dankt.
In Nederland broedende vogels zijn
nazaten van ooit ontsnapte of uitgezette vogels. Inmiddels weet de Indische gans zich hier wel prima te
handhaven. Indische ganzen zijn
gemakkelijk te herkennen. In vlucht
en op de grond zijn ze erg licht en
lijken op afstand gezien wel bijna
wit te zijn. Van dichtbij vallen de
dwarsstrepen op het achterhoofd
op. Op 19 december 1981 werd het
eerste exemplaar gezien in ’t Goor
in Chaam. Sinds die tijd is deze
gans in heel kleine aantallen waargenomen in onze streek met als uitschieters 7 september 2013 toen 20
vogels gezien werden en op 14 oktober jl. toen 50 Indische ganzen bij
Goirle gezien werden.
Mandarijneend
De mandarijneend is een exotische
verschijning die je eigenlijk niet
zou verwachten in Nederland. Dat
klopt ook, de mandarijneend komt
oorspronkelijk alleen voor in OostAzië, maar ontsnapte vogels broeden sinds de jaren ’90 ook in Nederland. Niet zo heel gek dat de
mandarijneend een geliefde vogel is
voor in watervogelcollecties, het is
namelijk een prachtig eendje. Het
mannetje is prachtig gekleurd met 2
oranje veren die boven het achterlijf
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Zwarte zwaan
De zwarte zwaan is een populaire
sierwatervogel die veel wordt gehouden en gekweekt. Ontsnapte of
uitgezette exemplaren kan men ook
in Nederland tegenkomen, maar
worden beschouwd als exoot. In
Europa broeden ze het gehele jaar
door. Vooral rond het IJsselmeergebied kun je deze exotische vogels
bewonderen, maar ook in parken
kun je deze zwarte zwaan tegenkomen. De zwarte zwaan komt van
oorsprong voor in Australië en
Nieuw Zeeland. De zwarte zwaan
werd voor het eerst gezien in onze
streek op 18 september 1989 op het
Zwarte Goor. Sindsdien werd deze
sierlijke vogel 65 maal gezien, veelal alleen, maar soms ook twee
exemplaren.
Zwaangans
De zwaangans is in Nederland alleen als exoot te vinden. Oorspronkelijk komt de soort uit Oost-Azië
en helaas gaat de soort daar hard
achteruit. Van de zwaangans kunnen zowel 'wildtype' exemplaren
worden waargenomen als gedomesticeerde vormen. Deze laatste, de
zogenaamde Chinese knobbelganzen, kunnen beter onder het kopje
'soepgans / parkgans' worden geplaatst. Van de zwaangans is niet
precies bekend, wanner die voor het
eerst hier gezien zijn. Meestal werden deze vogels niet genoteerd, omdat het veelal gedomesticeerde vor-

Halsbandparkiet,
foto Martin Mollet, stichting Saxifraga

uitsteken, net 2 zeilen. De mandarijneend broedt in de buurt van meren en rivieren met veel vegetatie er
omheen. Wateren met overhangende takken en rododendrons op de
oevers hebben een voorkeur. Is ook
vaak te vinden in waterwildcollecties. Het nest wordt gemaakt in een
boomholte. De mandarijneend
wordt sporadisch gezien in onze
streek. In totaal vind ik 40 waarnemingen in mijn digitale dossier. De
eerste mandarijneend werd gezien
op 25 mei 1984 in de Chaamse
Bossen.

men waren. Op de Bleeke Heide is
meestal een koppel aanwezig.
Halsbandparkiet
Ze zijn knalgroen, luidruchtig en
assertief. Halsbandparkieten zijn
tropische vogels, afkomstig uit Zuid
-Azië en Centraal-Afrika. Door toedoen van de mens heeft deze papegaai op sommige plaatsen zich permanent weten te vestigen. Het gaat
om ontsnapte en losgelaten kooivogels. Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die ook in nestkasten broeden. In Groot-Brittannië lijkt de
halsbandparkiet te concurreren met
kauwtjes, spechten en uilen om beschikbare broedholten, in Nederland
is daarvan slechts in geringe mate
sprake. Het broedsucces van de
halsbandparkiet lijkt vrij laag te zijn.
Als ik in Leiden rond rij met de fiets
hoor ik en zie ik deze vogels zeer
vaak. In Den Haag en omgeving
broedden in 2013 meer dan 5000
van deze mooie exotische vogels. In
Amsterdam rond de 4000, in Rotterdam ongeveer 550 en in Utrecht
ongeveer 100. Een aantal hiervan is
inmiddels gesignaleerd bij de Vecht.
In Nederland komen ze vrijwel alleen in en rond de grote steden voor,
omdat ze hier in de winter voldoende (door mensen aangeboden) voedsel kunnen vinden. In onze streek
zijn slechts 3 waarnemingen be-

kend, de eerste op 9 september
2008 in het Markdal bij Galder.
Er zijn nog veel meer exoten gezien in onze streek, maar de meesten hiervan werden slechts een keer
gezien en zijn meer dan waarschijnlijk ontsnapte exemplaren.
De volgende vogelsoorten werden
waargenomen: rosse fluiteend, hottentottaling, carolina-eend, Australische slobeend, muskuseend,
Amerikaanse wintertaling, manengans, magelhaengans, keizergans
en valkparkiet.
Jan Vermeulen
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Invasieve water exoten

T

oen mijn ouders begin september het huisje “De Wulp”
op de Strijbeekse Heide huurden,
trok ik er uiteraard een weekje bij
in. ’s Ochtends werd ik wakker
met de heerlijke stilte van de hei
en slechts het geluid van gakkende ganzen op de achtergrond. Op
weg naar de slagboom kruisten de
ganzen mijn pad, opvliegend van
het Langven op weg naar het
Markdal, terwijl ik me naar mijn
dagelijkse werkzaamheden begaf.
Twee weken later, tijdens een informatiedag over invasieve water
exoten, werd mij duidelijk dat ik
slechts de stille hei en het zachte
tsik van het roodborstje had moeten horen. De grote Canadese
ganzen(poepjes) zijn er ongewenst.
Bij het water
De KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) organiseerde samen met diverse andere organisaties, op 19
september een informatiemiddag
over invasieve exoten in en nabij
het water. Invasieve exoten zijn
dieren of planten die hier niet thuis
horen, hier van nature ook niet op
eigen kracht kunnen komen en tevens de inheemse flora of fauna
verdringen.
Plaagsoorten
Jeff Samuels van Waterschap Brabantse Delta hield een toelichting
over plaagsoorten. Dat hoeven dus
niet altijd exoten te zijn. Voorbeelden zijn aquariumplanten (vederkruid), vijvervissen (zonnebaars),
vijverplanten (waterteunisbloem),
schildpadden (roodwang), tuinplanten (springbalsemien), beestjes
uit ballastwater (kreeft) en beestjes
met bont (muskusrat). Ook gaf hij
aan dat niet elke exoot dood hoeft.
Slechts circa 10% van de exoten
veroorzaakt problemen. Het water-

schap komt in actie als er problemen
ontstaan bij het aan- en afvoeren van
water, als inheemse soorten verdrongen worden of als de veiligheid
van mensen in gevaar komt. De bestrijdingskosten bedragen gemiddeld
circa 40.000 euro per waterschap
per jaar. Dat is al reden genoeg om
liever te voorkomen dan te genezen.
Grote waternavel
Een voorbeeld: de snel groeiende
grote waternavel kan de doorstroming van watergangen sterk belemmeren. Bovendien kan een gemaal
of stuw geblokkeerd raken door grote hoeveelheden van de plant. Het
bestrijden moet zo volledig mogelijk
gebeuren, want elk klein fragmentje
dat achter blijft, groeit weer uit tot
een nieuwe plaag. De soort is opgenomen in het “Convenant Waterplanten”. De soorten die daarin zijn
opgenomen mogen hier niet meer
verkocht worden. Maar het blijft
oppassen, want
tuincentra gaan
dan weer andere
planten verkopen
en er kunnen altijd weer nieuwe
plaagsoorten uit
opduiken en dan
moeten er weer
heel wat formaliteiten (en dus
tijd) doorlopen
worden voordat
zo’n soort ook in
het Convenant is
opgenomen..
Kijk voor meer
informatie
op
www.vwa.nl/
invasievewaterplanten.
Grote Canadese
gans
Theo Bakker van
Staatsbosbeheer

West-Brabant geeft een toelichting
over drie probleemsoorten waar hij
(helaas) ervaring mee heeft opgedaan: de grote Canadese gans, de
zonnebaars en de watercrassula. De
Canadees smult overdag van het
snelgroeiende malse agrarische gras
(het Markdal staat er vol mee) en
gaat ‘s nachts heerlijk slapen (en
schijten) op een rustig ven in de
buurt. In de periode na 2010 zijn
daardoor de hoeveelheden stikstof
en fosfaat in bijvoorbeeld het
Goudbergven explosief gestegen.
Jarenlang zorgvuldig beheerde
schrale natuur wordt zo in korte tijd
om zeep geholpen. Daarom wil
Staatsbosbeheer deze ganzen verwijderen. Dat kan door ze weg te
vangen, door de eieren in olie te
dopen of door ze af te schieten. Na
het overwinnen van heel wat weerstanden bij publiek en natuurinstanties, mogen deze ganzen nu humaan
gedood worden. Wellicht kan het
foto
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weer heel wat discussie, regelgevingsprocedures en dus tijd verder.

Verspreiding zonnebaars per periode,
afbeelding waterschap Brabantse Delta, Marco Beers

ganzenvlees ‘vermarkt’ worden,
dan krijgt het nog een nuttige bestemming en gaan we voedselverspilling tegen.
Wellicht een idee voor ‘t Smokkelaartje: pannenkoek wilde lokale
Gans?
Watercrassula
Het Akkerenven bij Huijbergen is
in 2006 nieuw gegraven, nadat een
groot stuk bos was gekapt. In de
loop van de jaren kwam er mooie
inheemse flora tevoorschijn. Nu, in
2014, is het ven vrijwel geheel
overwoekerd door watercrassula.
De enige bestrijdingsmethode die
blijkt te helpen is: het enkele maanden afdekken van de watercrassula
met zwaar vrachtwagenzijl. Ook in
het Markdal had de watercrassula
zich gevestigd. Door ervaring wijzer greep Staatsbosbeheer hier onmiddellijk in. De vrachtwagenzeilen ontsierden het Markdal, maar er
stond netjes een informatiebord bij.
Zonnebaars
De zonnebaars blijkt een “femme
fatale”: de zonnebaars is een super
potent en vraatzuchtig beestje, dat
zich onder andere tegoed doet aan

het broed van de zeldzame heikikker
en vinpootsalamander. Theo Bakker
gaf weer hoeveel energie en geduld
het bestrijden van de zonnebaars in
het Mastbos kost en vooral ook: hoe
snel hij zich weer uitbreidt. De jonge zonnebaarsjes hebben maar een
miniem laagje water over een wandelpad nodig om deze hindernis te
nemen en zich in het volgende ven
weer volledig uit te leven. Er loopt
nu een proef met uitgezette jonge
snoeken, maar om de snoeken enige
kans te geven, werden eerst zo veel
mogelijk zonnebaarzen weg gevangen. Ook werd er gebaggerd om zo
veel mogelijk zonnebaarseieren op
te ruimen. Het vogelrevalidatiecentrum in Zundert kwam de 95.000
stuks gevangen zonnebaarzen dankbaar ophalen en heeft daardoor voor
de komende jaren voldoende vis in
de vriezer.
Inheemse soorten in de tuinvijver?
Door dit kostbare en tijdrovende
werk, veroorzaakt door exoten, begint Staatsbosbeheer te beseffen dat
het wellicht beter is om inheemse
soorten voor de tuinvijver te promoten en het houden ervan toe te staan.
Maar voordat het zover is, zijn we

Neem exoten waar!
Jeroen van Delft, werkzaam bij het
Ravon, werkt aan het landelijk signaleringsproject exoten, in samenwerking met vele andere organisaties (weergegeven onder dit artikel). Doel één is: leren herkennen
van exoten door de waarnemer in
het veld, zowel beroeps als vrijwilligers. Doel twee is: bevorderen dat
ook deze waarnemingen doorgegeven worden. Vaak worden exoten
genegeerd omdat ze niet gewenst
zijn. Voor het adequaat bestrijden
van invasieve exoten is het echter
wenselijk dat ze in een zo vroeg
mogelijk stadium gemeld worden.
Het Ravon initieert vervolgens de
benodigde actie.
Voor het adequaat bestrijden van
invasieve exoten is het wenselijk
dat ze in een zo vroeg mogelijk
stadium gemeld worden.

Natuurwaarnemers let op!
geef exoten door
op
www.waarneming.nl
of
www.telmee.nl
of
www.mijnvismaat.nl
Voor het herkennen van invasieve
exoten zijn er zogenaamde herkenningskaarten gemaakt. We kregen
er één mee van de brulkikker en
één van exotische zoetwaterschildpadden. Een vergelijking met de
inheemse soorten staat er ook op.
Ook is er bijvoorbeeld een app
voor het herkennen van de hooikoortsplant Ambrosia. En “als het
goed is”, zei Jeroen van Delft, “zijn
in de veldwaarnemingen app
“obsmap” ook de exoten terug te
vinden”. Die app is reuze handig,
vind ik zelf: in het veld je waarneming invoeren, de coördinaten
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www.ravon.nl/Infotheek/
RAVONpublicaties/
Nieuwsbrieven/
Nieuwsbriefexoten
worden automatisch opgeslagen, een foto toevoegen voor de
controle is een eitje en thuis bij de
wifi even uploaden naar waarneming.nl.
Bij www.ravon.nl kan je je trouwens aanmelden voor de nieuwsbrief “Kijk op exoten”, de link staat
onder dit artikel.
Stierkikker
In de jaren 80 en 90 verkochten
tuincentra
de
zogenaamde
“brulkikkers”. De brulkikker of
stierkikker maakt het geluid van
een brullende stier. Je kunt met
recht spreken van geluidsoverlast
in de vijver. Het is een Amerikaan
met een grote bek, hij is agressief
en dominant en daardoor een grote
concurrent voor inheemse kikkers
en salamanders. Ook draagt hij de
schimmelziekte glamidia bij zich,
waardoor onze inheemse soorten
die nog niet zijn opgegeten verzwakken of sterven. De stierkikker
lijkt op onze groene kikker, maar
dan 20 centimeter groot. De stierkikker heeft een keelkwaakblaas,

een ronde rug en de dikkoppen hebben zwarte stipjes. De jongen maken
het geluid van een badeendje.
Grenscontrole
In Nederland is de stierkikker tot nu
toe alleen aangetroffen in Baarlo.
Daar bleek hij al sinds 1994 te zitten. Door de media aandacht herkende de vijvereigenaar het beest. In
de vijver van de buurman zat hij
ook. In beide vijvers met voortplanting. De bestrijdingsmaatregelen
zijn rigoureus: vijver met netten
leeg scheppen, droog pompen, alle
planten vernietigen, daarna omrasteren en weer een nette vijver aanleggen. Dat moet in zeer goed overleg
met de eigenaar gebeuren, want het
is nogal een heftige ingreep. In België zijn veel meer locaties met stierkikker. Daarom heeft Ravon vanaf
mei 2010 langs de grens een signaleringssysteem ingesteld bij Breda,
Reusel en Bergeijk. Het ven met
stierkikkers nabij De Mosten is dit
jaar overigens door Natuurpunt
Markvallei gedempt, dus verwacht
wordt dat die dreiging voorbij is.
Het blijft echter afwachten of hij er
nu echt weg is.

Het zeil blijft ongeveer een jaar
liggen. Dit moet zeer plaatselijk
gebeuren, anders bestaat het gevaar
dat ook bijvoorbeeld de rietorchis
letterlijk ‘onder zeil’ gaat.
Verder zagen we aan de overkant,
in het malse gras, de grote Canadese ganzen hun buikje lekker vol
eten. Die gaan vanavond op het
langven, niet ver van “De Wulp”
weer lekker van de rust genieten.
Hm, dat wil ik ook! Alleen ik poep
dan netjes op het toilet, die ganzen
poepen in het Langven…
Tekst en foto’s:

Sandra Reijnders

Poep
Na de binnenpresentaties gingen we
het Markdal in voor een korte excursie. We zagen er de vrachtwagenzeilen die de watercrassula bedekten.

Watercrassula “onder zeil” in het Markdal.

Meld je aan voor de nieuwsbrief
“Kijk op exoten”

De partners die met Ravon samen
werken zijn er vele:
KNNV
Sportvisserij Nederland
Anemoon
BLWG
EIS-NL
Floron
NMV
SOVON
De Vlinderstichting
Zoogdiervereniging
Waarneming.nl
Telmee.nl
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Vennen

I

Een ven is een klein, meestal ondiep meer dat voorkomt op de zogenaamde pleistocene zandgronden.
Dit wil zeggen: de hogere zandgronden die zijn gevormd in het
Pleistoceen, een tijdperk met vele
ijstijden van 2,58 miljoen tot 11,7
duizend jaar geleden. Deze gronden
vinden we in oostelijk en zuidelijk
Nederland.
Onder vennen worden uitsluitend
natuurlijke wateren verstaan. Vennen hebben wisselende waterstanden en zijn zelden groter dan enkele
hectaren. Ze hebben meestal een
modderige bodem, maar soms ook
een venige bodem of een schone
zandbodem.
Het voorkomen van vennen was
vanouds beperkt tot heidevelden.
Vanaf de 19e eeuw tot omstreeks
1960 werden de meeste heidevelden
ontgonnen, waardoor heel veel vennen verdwenen. Wanneer heide tot
bos werd ontgonnen bleven de vennen daarin vaak gespaard; in het
landbouwgebied verdwenen de
meeste, terwijl de weinige die overbleven vaak ernstig te lijden kregen
van een toename van de voedselrijkdom (= eutrofiëring).
In een zeer groot deel van de vennen heeft zich veengroei voorgedaan. Hoogstwaarschijnlijk zijn

…
Deze vennen kennen vaak
een onafhankelijke
“schijngrondwaterspiegel”
...

Rondven

n onze streek komen we nogal
wat vennen tegen. Niet alle
waterplassen noemen we echter
een ven. Soms noemen we zo’n
plas een poel. Of een meertje. Hoe
zit dat?

zeer veel heidevennen kleinschalige
veengebiedjes geweest, die na vervening weer uit open water gingen
bestaan.
De meest algemene plant in en om
vennen is waarschijnlijk het pijpenstrootje met zijn karakteristieke hoge pollen. Algemeen op zandige
oeverplekjes zijn witte- en bruine
snavelbies, veenmossen en pitrus.
Ontstaanswijze
Veel vennen zijn ontstaan door
uitstuiving in de laatste ijstijd. In het
droge, koude landschap zonder vegetatie waaide plaatselijk het dekzand weg, vaak tot op het toenmalige grondwaterpeil. De overheersende zuidwestelijke windrichting zorgde voor een langgerekte vorm van
deze “uitwaaiingslaagten”, van
westzuidwest naar oostnoordoost.
Vaak zijn er nog zandheuvels aan de
noordoostzijde. Deze vennen kennen vaak een onafhankelijke
“schijngrondwaterspiegel”. Die kan
veroorzaakt worden door “venlaagjes”, ontstaan uit afgestorven
vegetatie, door een ondergrond met
leem of door podzol-achtige inspoelingslaagjes van humus of ijzer.
Vaak is dit veel voorkomende type

ven vrij vlak in doorsnede
(schotelvormig) en soms vrij groot
zodat er in de zomer brede droogvallende oevers ontstaan. Na een
enkele regenbui kunnen ze plotseling aanzienlijk in oppervlakte toenemen. De meeste vennen bij Oisterwijk en op de Strabrechtse heide
zijn van dit type. Ook hebben zich
na verloop van tijd door afgestorven vegetatie en/of afzetting van
ijzeroer sterk ondoorlatende bodems gevormd. De kwetsbaarheid
van dit soort ‘venlaagjes’ is een
reden om op de oevers van bepaalde vennen betreding te verbieden.
Vennen, die ontstaan zijn op lage
plekken in het dekzandlandschap
waar weinig dekzand werd afgezet,
worden als een ander type gezien
dan de uitwaaiingslaagten, maar
zijn daarvan moeilijk te onderscheiden.
Naast deze door uitwaaiing ontstane vennen bestaan er ook vennen
die restanten zijn van “sneeuwsmeltwaterdalen”. Ze zijn gevormd
tijdens het koudste deel van de
laatste ijstijd. Het zijn delen van
smeltwaterbeken die niet zijn
dichtgewaaid. Met name de kleine-
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Het laatste type ven, wat ontstaanswijze betreft, is de “pingoruïne”:
een overblijfsel van vorstheuvels uit
de laatste ijstijd. Deze vorstheuvels
ontstonden uit ijslenzen via een
proces dat wordt vergeleken met
het opvriezen van een weg in een
strenge winter. Dit type is vaak te
herkennen aan een opvallende ronde vorm. Ze komen talrijk voor in
Drenthe, maar in Noord-Brabant
zijn ze zeldzaam.

Valkeniersven Mastbos

Vennen en vegetatie
Wellicht is een indeling van vennen
naar vegetatie en voedselrijkdom
voor een gemiddelde natuurliefheb-

Beenbreek langs de oever van een ven

re zijdalen van de hoofdbeken raakten verstopt. Na de ijstijden heeft
zich vaak veen gevormd in deze
laagten. Een vergelijkbaar type ven
is het zogenaamde “stroomdalven”: ze zijn ontstaan uit vroegere rivierbeddingen. Ze zijn
meestal langgerekt van vorm en
vaak dieper dan uitwaaiingsvennen.
Door de ligging in een zone met
beek- of rivierafzettingen zijn ze
relatief voedselrijk (mesotroof),
zelfs indien ze zich na verloop van
tijd met veen beginnen te vullen en
geleidelijk gaan verzuren. Meestal
ontbreekt een schijngrondwaterspiegel en is hun waterstand een
voortzetting van die van de omgeving.
ber interessanter dan de indeling
naar ontstaanswijze. Een gebruikelijke indeling in dit verband is die
naar de mate van buffering: het vermogen van het venwater om weerstand te bieden aan de toevoer van
zuur. Daarnaast speelt de waterhuishouding een belangrijke rol: de
aan- of afwezigheid van kwel en
hoe het verloop is van de schommelingen in de waterstand. Achtereenvolgens worden zwak gebufferde
vennen, zeer zwak gebufferde vennen en zure vennen onderscheiden.
Soms wordt hoogveenven apart
genoemd, maar hier valt het onder
zure vennen.

Zwak gebufferde vennen
Deze vennen ontvangen naast regenwater ook grondwater dat kalkhoudende bodemlagen heeft gepasseerd of een vrij lange weg door de
ondergrond heeft afgelegd, zodat
het sterker gebufferd is dan het
grondwater dat de zeer zwak gebufferde vennen voedt. De zuurgraad
(pH) van het water ligt meestal tussen 5 en 7. De droogvallende delen
van deze vennen zijn vaak zeer
soortenrijk, met bijvoorbeeld stijve
moerasweegbree en gesteeld glaskroos. Verder kunnen we er pilvaren, kruipende moerasweegbree,
ondergedoken moerasscherm en
teer guichelheil aantreffen. Drijvende waterweegbree kan in sommige
van de zwakgebufferde vennen grote populaties vormen.
De zwak gebufferde vennen kunnen
bijzonder rijk aan soorten en biotopen zijn, rijker dan zure vennen of
zeer zwak gebufferde vennen. Vaak
komen in zwak gebufferde vennen
minder sterk gebufferde of zure
uithoeken voor, waardoor naast de
voor deze situatie kenmerkende
soorten ook de soorten van zeer
zwak gebufferde en/of zure vennen
een plek kunnen vinden.
Zeer zwak gebufferde vennen
Deze vennen worden gevoed door
regenwater en lokaal door enigszins
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…
Andere bijzondere soorten
die je hier aan kunt treffen
zijn waterlobelia, drijvende
egelskop, moerashertshooi
en vlottende bies ...

gebufferd grondwater. Het water
heeft een pH tussen de 4,5 en 6,5.
Vaak is er sprake van een schijngrondwaterspiegel.
In de wat grotere zeer zwak gebufferde vennen treffen we in de soortenarme begroeiingen van de brede
oeverzone planten aan met een zogenoemde isoëtide groeivorm. De
isoëtide planten zijn gekenmerkt
door een rozet van stevige, holle,
lijn- of priemvormige bladeren. De
meeste soorten zijn aangepast aan
wisselende waterstanden op standplaatsen die een groot deel van het
jaar onder water staan en zo nu en
dan bijna droogvallen of droogvallen. Het zijn zeldzame soorten.
Naar het oeverkruid, de nog het
meest voorkomende soort, noemt
men deze vennen ook wel oeverkruidvennen. Andere bijzondere
soorten die je hier aan kunt treffen
zijn waterlobelia, drijvende egelskop, moerashertshooi en vlottende
bies. Omdat het verspreidingsge-

bied klein is, draagt het Nederlandse
natuurbeheer een groot deel van de
Europese verantwoordelijkheid voor
deze soorten.
Dit type ven groeit slechts langzaam
dicht en er treedt nauwelijks of geen
verlanding op. Een organische laag
ontwikkelt zich nauwelijks. Een van
de oorzaken is een gebrek aan koolstof. Andere oorzaken zijn sterk
wisselende waterstanden en golfslag
door windwerking.
In de wat kleinere zeer zwak gebufferde vennen komt er relatief meer
kooldioxide vanuit de bodem en
grondwater in de waterlaag. Hier
zijn witbloemige waterranonkel,
duizendknoopfonteinkruid en vlottende bies kenmerkend.
Tot rond 1950 bezaten veel zeer
zwak gebufferde vennen ook verlandingsvegetaties met een sterk hoogveenkarakter. Juist door de zeer
zwakke buffering kwamen hier hele
bijzondere plantensoorten in voor,
zoals veenbloembies en slijkzegge
Hier is helaas vrijwel niets meer van
over.
Zure vennen
De meeste vennen in Nederland zijn
van nature zuur. Het water heeft een
lage buffercapaciteit en een pH van
gemiddeld beneden de 4,5. Zure
vennen liggen meestal in de hoge
delen van het dekzandgebied en ontvangen regenwater en soms zuur

grondwater. De regen zakt niet of
nauwelijks dieper dan enkele meters de grond in, omdat het op een
ondoorlatende laag stuit; er ontstaat
daardoor een schijngrondwaterspiegel.
De zure vennen van louter regenwater zijn tamelijk arm aan plantengroei. Op de oever treffen we
vaak natte heide aan, eventueel met
veenpluis of pitrus.
De met grondwater gevoede zure
vennen worden vaak omgeven door
een soortenrijke, matte heide met
bijvoorbeeld veenmossen, veenbies, kleine veenbes en beenbreek.
Langs de oevers komen planten als
snavelzegge en draadzegge voor,
en soms ook wilde gagel.
In zure vennen vindt veenvorming
plaats. Op de oevers kunnen hoogveengemeenschappen ontstaan en
in het water drijftillen.
Natuurwaarden
Vennen leveren toegevoegde natuurwaarde; in een gebied met vennen is zowel het aantal soorten als
het aantal biotopen duidelijk hoger
dan in een gebied zonder vennen.
Er zijn enkele planten- en diersoorten die in Nederland alleen in
hoogvenen en vennen voorkomen.
Omdat onze hoogvenen nog sterker
aangetast zijn dan vennen, zijn
vennen voor veel van deze soorten
de belangrijkste toevluchtsoorden.
In een volgend artikel komt venherstel aan de orde, met bijzondere
aandacht voor de vennen in onze
naaste omgeving.

Tekst en foto’s:

Vischven Mastbos

Erik van der Hoeven

Bronnen:
Kennisnetwerk O+ BN (Internet)
J.H. de Bruijn: Vennen van NoordBrabant (1981)
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Uitheemse vissen in beken
ten zuiden van Breda

I

Blauwband

Visstandonderzoek
Eens in de drie jaar onderzoekt
waterschap Brabantse Delta de visstand in beken ten zuiden van Breda. Dit onderzoek heeft tot doel:
het in beeld brengen van de ontwikkelingen in de visstand.
In 2013 voerde adviesbureau
ATKB in opdracht van het waterschap het onderzoek uit. ATKB
bemonsterde per beek 8 tot 10%
van de totale lengte, verspreid over
trajecten van 250 meter lengte. Het
onderzoek vond plaats in de Boven
Mark, de Aa of Weerijs, de Bijloop, de Turfvaart, de Kleine Beek,
het Merkske, de Strijbeekse beek,
de Galderse beek, de Chaamse beken en de Bavelse Leij. In de Boven Mark en de Aa of Weerijs is

Roofblei

n 2013 zijn bij visstandonderzoek van waterschap Brabantse Delta in beken ten zuiden van
Breda, drie uitheemse vissoorten
gevangen. De zonnebaars is op de
meeste plaatsen aangetroffen en
komt verspreid over de beken
voor. De roofblei is vooral in benedenstroomse delen van grotere
beken gevangen en de blauwband
op slechts één locatie.

gevist met een net, een zogenaamde
zegen en zijn aanvullend de oevers
met een elektro visapparaat bemonsterd. In de overige, smallere beken
is alleen met een elektro visapparaat
bemonsterd.
Dit artikel beschrijft de uitheemse
vissoorten die ATKB aantrof bij de
visstandbemonstering.
Zonnebaars
De Zonnebaars komt oorspronkelijk
uit Noord-Amerika en leeft daar in

langzaam stromende tot stilstaande
wateren. In Nederland verkopen
tuincentra en dierenwinkels deze
exoot al meer dan een eeuw als vijver- en aquariumvis. Als mensen
uitgekeken raken op de zonnebaars
of er te veel krijgen, zetten ze de
vissen soms uit in beken, sloten,
vennen of andere wateren. Zo is de
zonnebaars ook in wateren in WestBrabant terecht gekomen.
In 2013 is de zonnebaars op 19 trajecten gevangen. Daarmee is dit een
uitheemse vissoort die op de meeste
plaatsen in beken voor komt. De
vangst per traject bestond meestal
uit slechts één of enkele exemplaren. Uitzonderingen zijn de
Chaamse beken bij Ginderdoor met
6 exemplaren, het Merkske ten
noorden van Zondereigen met 13
exemplaren en de Boven Mark bij
Ulvenhout met 18 exemplaren.
In de Bijloop, de Turfvaart, de
Kleine Beek, de Galderse beek en
de Bavelse Leij is de zonnebaars in
2013 niet gevangen. Uit het monitoren van vispassages blijkt echter
dat deze exoot in de Bijloop, de
Galderse beek en de Bavelse Leij
wel voorkomt. Vermoedelijk is de
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Foto kleur

Zonnebaars

dichtheid van zonnebaars in deze
beken laag en is de exoot daardoor
gemist bij het onderzoek in 2013.
De Turfvaart en de Kleine Beek
zijn sterk verstuwd en pas enkele
jaren geleden zijn in de Kleine
Beek de meest benedenstroomse
stuwen voorzien van vispassages.
Mogelijk heeft de zonnebaars deze
beken daardoor nog niet kunnen
optrekken.
In 2013 is zowel het aantal gevangen zonnebaarzen als het aantal
trajecten met deze exoot hoger dan
in voorgaande jaren. Naar verwachting gaat de zonnebaars zich de komende jaren verder over de beken
verspreiden.

Roofblei
Het oorspronkelijke leefgebied van
de roofblei strekt zich uit van rivieren in Oost-Europa tot aan het Aralmeer in Rusland. Aan het einde van
de vorige eeuw is deze exoot via
rivieren Nederland ingetrokken. Dit
is waarschijnlijk het gevolg van het
uitzetten van vis in Duitsland voor
de hengelsport en de het aanleggen
van het Main-Donaukanaal, waardoor de stroomgebieden van Donau
en Rijn zijn verbonden. Inmiddels
heeft de roofblei zich verspreid
over ons land en komt vrij algemeen voor in grote rivieren, meren
en kanalen die daarmee in verbinding staan. Vanuit de Mark en de

Dintel is de roofblei via de singels
van Breda de Aa of Weerijs en de
Boven Mark op getrokken.
In 2013 is de roofblei op vijf trajecten aangetroffen en beperkte de verspreiding zich tot de benedenstroomse delen van de Boven Mark,
de Aa of Weerijs en de Bijloop. Op
de meeste trajecten is slechts één
exemplaar aangetroffen. Uitzonderingen daarop vormen de Aa of
Weerijs bij Effen met drie exemplaren en de Boven Mark bij de Bieberg met 24 exemplaren.
De Roofblei is een soort die vooral
in grotere wateren voor komt en het
koloniseren van bovenstrooms gelegen smallere stuwpanden en zijbeken ligt daarmee niet voor de hand.
Het gegeven dat de verspreiding
van de roofblei in West-Brabant al
jaren redelijk constant is, bevestigt
deze verwachting.
Blauwband
De blauwband is afkomstig uit het
noorden en oosten van Azië. Met
vistransporten is deze exoot in de
jaren zestig in het stroomgebied van
de Donau terecht gekomen en daarna ook in andere delen van Europa.
Sinds eind vorige eeuw komt de
blauwband in Nederland voor.
De blauwband is in 2013 slechts op
één locatie aangetroffen. Het betrof
twee exemplaren in het Merkske bij
Castelré, de eerste waarneming in
deze beek. Bij voorgaande onderzoeken van het waterschap zijn enkele exemplaren van de blauwband
gevangen in andere beken bij de
grens met Vlaanderen, zoals bovenstrooms in de Aa of Weerijs.
Meer informatie
Voor vragen over dit artikel kunt u
contact opnemen met Marco Beers
van waterschap Brabantse Delta.
Tekst en afbeeldingen:

Marco Beers
076-5641412
m.beers@brabantsedelta.nl
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Lezing Bialowieza
op z´n Brabants

Lezing:

B

ijgaand een foto van een wisent, genomen in het
oerbos Bialowieza in Polen. Op de foto zie je mij
en een vriend van me, die dit magnifieke dier vastleggen op foto en film. Samen gaan we al jaren elk voorjaar naar dit schitterende gebied. Daar vind je nog
dier- en plantensoorten die hier verdwenen zijn zoals
bijvoorbeeld wolven, lynxen en wisenten. Ook alle Europese spechtensoorten komen er allemaal nog voor.
Jaren geleden zijn we begonnen een film
te maken van de natuur in Brabant. Door
onze trips naar Bialowieza kwamen we
er achter dat het oerbos daar een prachtig
referentiegebied is voor “onze” natuur.
Toen zijn we begonnen om op film vast
te leggen hoe Brabant er uit gezien zou
kunnen hebben. Wat wij precies doen
kun je zien op onze nieuwe site:
www.odbn.nl/ssib.
Op donderdag 18 december wil ik me graag aan jullie
leden voorstellen en mijn werkzaamheden in jullie buitengebied uitleggen. We hebben jullie nodig als “ogen
en oren in het veld”. Ik zal dan ook vertellen wat we
voor elkaar kunnen betekenen.
Michel Pijs
Regiohandhaver project
“Samen Sterk In het Buitengebied”
Lezing met film van oerbos in Polen
Michel Pijs
donderdag 18 december
20.00 uur
Bellevue Chaam

‘la Brenne’

L

a Brenne in Frankrijk is een natuurgebied met
internationale status. Het ligt zo’n 300 km ten
zuiden van Parijs en is voor de natuurliefhebber en
rustzoeker een prachtig gebied. Er liggen zo’n 3000
meren en meertjes die onder andere gebruikt worden
voor de visteelt, maar ze worden ook bevolkt door vele
vogelsoorten.
Soorten die in Nederland zeldzaam zijn geworden komen er nog in grote getale voor. En uiteraard diverse
soorten die wij hier niet kennen maar die we wel graag
willen zien. Ook de plantenrijkdom is uniek, met ondermeer tientallen soorten wilde orchideeën.
Geert Engels komt al bijna twintig jaar in het gebied en
kent het inmiddels op zijn duimpje. Hij verzorgt er zo’n
vijftig excursies en tientallen lezingen per jaar. Tijdens
de excursies staat de natuur centraal, maar ook andere
zaken zoals landschap en visteelt komen aan de orde.
De laatste paar jaar runt hij, samen met zijn vrouw, een
bed & breakfast in het “Parc Naturel de la Brenne”, en
ontvangt daar veel natuurliefhebbers als gast.
Geert heeft de camera altijd paraat, en aan de hand van
zijn foto’s wil hij u kennis laten maken met dit prachtige
gebied. De lezing wordt gehouden op donderdag 5 februari en begint om 20:00 uur in café Bellevue te
Chaam. U bent van harte welkom. De toegang is gratis.

Foto kleur

Lezing over Natuurpark
‘La Brenne’ in Frankrijk
Geert Engels
Donderdag 5 februari
20.00 uur
Bellevue Chaam
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Lezing:
een reis naar
Colombia

E

nkele jaren geleden gaf Heike van Gils uit Baarle-Nassau, voor Mark en Leij een lezing over
haar leven in het Colombiaanse Amazonegebied. Eén
van de toehoorders, Erik van der Hoeven, besloot haar
op te gaan zoeken. Met twee vrienden vertrok hij in
november 2013 naar Leticia aan de Amazone, in het
uiterste zuiden van Colombia. Na drie uur varen vanuit Leticia kwamen ze aan in het dorp van Heike, San
Martin de Amacayacu, en genoten er van de overweldigende natuur en van de boeiende bezigheden van de
plaatselijke bevolking.
Als je dan toch in Colombia bent, dan wil je ook andere
delen zien. In het noorden de prachtige stad Cartagena
en nationale parken in de omgeving van Santa Marta.
Vlak voor vertrek uit Nederland was het gebied rondom
het dorp Minca in de Sierra Nevada uitgeroepen tot het
gebied met de rijkste biodiversiteit ter wereld! Dat bleek
zeker niet overdreven te zijn.

Van de keukentafel
Blij dat we biologisch
werken!
Beste Sandra.
Voor nieuwsbrief 72 stuur ik je een vrolijk bericht vanwege het rijke bodemleven op de wijngaard. Er zijn veel muizen, slakken, salamanders, padden, kikkers, ja zelfs boomkikkers. Zoveel dat de kerkuilen ook dit seizoen twee succesvolle broedsels hadden. Over de biodiversiteit op de wijngaard is veel te
schrijven. Ik beperk me nu tot één bericht daarover.
Op de wijngaard haalde ik op 5 november een aantal
tegels weg op een plek waar ze niet meer nodig zijn.
Onder de tegels vond ik honderden Alpenwatersalamanders. Ook waren er ruim 10 gewone padden en
enkele naaktslakken. Uiteraard hebben we ze een veilig
alternatief geboden.
Ik was helemaal blij dat we biologisch werken!
Sjef
voorzitter
Mark en Leij

Tenslotte werd een bezoek gebracht aan Bogota en omgeving. Het hoogtepunt was letterlijk en figuurlijk de
páramo, een alpine ecosysteem in het hoge deel van de
Andes, tussen de boomgrens op ongeveer 3500 meter
hoogte en de sneeuwgrens op ongeveer 5000 meter
hoogte. Voor plantenliefhebbers is het een waar eldorado: er worden meer dan 5000 soorten gevonden, waarvan 60% uitsluitend voorkomt op de páramo.
Op donderdag 12 maart geeft Erik van der Hoeven een
boeiende dialezing over zijn reis naar het dorp van Heike, over Cartagena, de páramo en al die andere natuurrijke gebieden in Colombia. Café Bellevue te Chaam, aanvang 20:00 uur, toegang gratis en iedereen is welkom.

Lezing: een reis naar Colombia
Erik van der Hoeven
Donderdag 12 maart
20.00 uur
Bellevue Chaam

Foto’s Sjef Langeveld

foto: De aanlegplaats van San Martin de Amacayacu
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Basiscursus grassen,
russen en zeggen

M

Terugblik

ark en Leij organiseert samen met het KNNV
Breda een cursus grassen, russen en zeggen.

Grasachtige planten hebben een slechte reputatie. Ze
gaan door als lastig op naam te brengen en vormen op
de koop toe weinig tot de verbeelding sprekende bloemen. Wie echter de moeite neemt om met een loep de
bloeiwijzen van deze planten te bekijken, betreedt een
verbazingwekkende en mysterieuze wereld. Zo ontdek
je dat russen niettegenstaande een uiterlijke gelijkenis
met grassen, een bloemstructuur ontwikkelen die aansluit bij die van lelieachtigen. En ook tussen grassen en
cypergrassen, waartoe ondermeer de zeggen behoren,
zijn er opmerkelijke verschillen. De basiscursus grassen, zeggen en russen biedt de deelnemer niet alleen
een antwoord op de vraag wat het onderscheid tussen
al deze grasachtige planten is. Er wordt ook uitvoerig
ingegaan op alle veldkenmerken die je nodig hebt om
grassen, cypergrassen en russen te determineren.
Het theoriedeel van de cursus vindt plaats op dinsdagavond 21 en 28 april van 19u30 tot 22u30; het praktijkgedeelte op dinsdagavond 5 en 19 mei en 9 en 23 juni.
De bijdrage van de cursisten is vastgesteld op €30 voor
leden van Mark en Leij en KNNV en €40 voor nietleden (Hierin is de syllabus in de vorm van een pdf
inbegrepen).

Meld je nu reeds aan via
grassen@markenleij.nl
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd.

Zegge,
foto Hans Boll, stichting Saxifraga

Frans Vermeer
Erik van der Hoeven

Excursie
Tiengemeten

O

p zaterdag 20 september zijn we met een groot
aantal leden van de fotowerkgroep op stap geweest. Het eiland Tiengemeten stond op ons programma.
Het was mistig toen we uit Chaam vertrokken en hoe
dichter we Tiengemeten naderden hoe mistiger het werd.
We waren niet alleen: de bootpont vertrok met een groot
aantal mensen, maar zodra we voet aan wal zetten op
Tiengemeten, waaierde iedereen uit, de fotowerkgroep
niet uitgezonderd. Sommigen verkenden het eiland te
voet, anderen huurden daarvoor een fiets.
Het was grijzig weer en dan is het moeilijk om mooie
foto's te maken, dacht ik vooraf.
Paarden stonden op een mistige dijk en boerenmachines
waren verpakt in spinnenwebben vol druppels. We liepen door uitgebloeide Solidago velden, met hier en daar
toch nog een late bloeier. De wilde koffiebloem, Cichorei, stond er te pronken.
Tegen de middag steeg de temperatuur behoorlijk en het
zonnetje kwam tevoorschijn, maar het bleef heiig. Ganzen en zwanen en heel veel andere vogelsoorten waren
er te zien.
Het was een heel apart sfeertje, met als resultaat toch
mooie foto's.
We hadden de afspraak dat iedereen kon vertrekken
wanneer ze dat zelf wilden. Zelf heb ik samen met Jacolien de laatste pont gepakt. Het was een mooie en aparte
dag. We gaan vast en zeker nog een keer terug, het is en
blijft een bijzonder natuurrijk eiland.

Marth Wildhagen

Ree in de buurt van Alphen
Foto Harrie Timmermans
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Waarnemingen in de streek
et aantal e-mails dat naar
mij werd opgestuurd, was
wat minder dan afgelopen zomer.
Ook onze zuiderburen sturen regelmatig 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.
Heb je een leuke waarneming:
blijf hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.
EEN (NIET ZO WILLEKEURIGE) GREEP UIT DE
WAARNEMINGEN
Hoewel mei tot en met augustus als
de vlindermaanden worden gezien,
was er zeker in september en oktober en dit jaar zelfs in november
nog genoeg te genieten van de fladderende juwelen. Het zachte weer
van november zorgde ervoor dat er
dagelijks nog altijd veel dagvlinders waargenomen werden. De
vlinderstichting nam in het 3e weekeinde van november twee keer zo
veel vlinders waar als in andere
novembermaanden. Vooral de atalanta is heel weersafhankelijk en
was dus zeer actief. Totdat er echt
forse (nacht)vorst is geweest blijven nog een flink aantal dagvlinders actief, tenminste als het zonnig
en niet te koud is. Op koude dagen
zitten ze doodstil en wachten af op
betere tijden. Zelfs lichte nachtvorst
kunnen de meeste vlinders nog wel
verdragen.
Vanaf begin september verblijft al
weer een slechtvalk op de Bleeke
Heide en wordt de gehele herfst
regelmatig gezien. Deze herfst werd
op de Castelreesche Heide ook af
en toe een slechtvalk gezien. Op 19

oktober werden hier zelfs 2 exemplaren gezien. In oktober werd 5
maal een smelleken gezien op de
Regte Heide en de Castelreesche
Heide. Op 5 oktober werd een rode
wouw gezien op de Castelreesche
Heide. Op 2 september werden in
Alphen 2 overtrekkende zwarte ooievaars gespot. Grote Zilverreigers
worden vanaf begin september bijna
dagelijks gezien op vele plaatsen in
de streek, maar in kleine aantallen,
met als uitschieter de 9 exemplaren
op 2 november bij het Ossengoor.
Uit heel ons werkgebied werden
ijsvogels gemeld en kennelijk hebben deze vogels zich volledig hersteld van de strenge winters een paar
jaar geleden. Op 4 oktober werd op
de Castelreesche Heide een Europese kanarie gezien, een zeer zeldzame
Morinelplevier, foto Peter Meininger, stichting Saxifraga

H

verschijning in onze streek en op
10 september werd een kwartelkoning gehoord op de Bleeke Heide,
zo mogelijk nog zeldzamer. Op 23
november werd een middelste bonte specht gefotografeerd op het
Valkenberg nabij de grafheuvel. In
oktober en november worden veel
waarnemingen gemeld van kruisbekken. Klapeksters worden nauwelijks gezien deze herfst. Op 19
oktober een exemplaar nabij het
Ossengoor en eind november 2
waarnemingen op de Regte Heide.
De eerste toendrarietganzen meldden zich op 6 oktober op de Bleeke
Heide, met een maximum op dit
moment van ca. 400 exemplaren.
Eveneens op 6 oktober arriveerden
de eerste kolganzen op de Bleeke
Heide en inmiddels zijn al groepen

BIJZONDERE
WAARNEMINGEN
Ulicoten nabij de Maaijkant.
Witoogeend
Op 6 oktober werd een witoogeend
gezien op het Bootjesven, de eerste
waarneming in onze streek. Deze
soort broedt voornamelijk in Oost
Europa en verder oostwaarts. In
Europa is de soort een schaarse
broedvogel, die erg in aantal is afgenomen en als bedreigd wordt
beschouwd. In heel Europa vertoont de witoogeend een afnemende trend. In Nederland is de witoogeend een toevallige (niet jaarlijks voorkomende) broedvogel, en
overigens een zeer schaarse doortrekker en wintergast. In alle provincies kunnen witoogeenden
voorkomen. Ze zijn over het algemeen tamelijk schuw. Witoogeenden komen vaak voor in concentraties duikeenden. Vogels kunnen
soms lang op één plaats blijven
hangen. Soms komt het voor dat
witoogeenden, bij gebrek aan een
partner van dezelfde soort, met

andere duikeenden hybridiseren.
Morinelplevier
Op 10 september werd een morinelplevier waargenomen op de Castelreesche Heide, de eerste waarneming in onze streek. De morinelplevier is een voormalige broedvogel
van ons land. In de jaren ‘60 kwamen ze tot broeden op de pas ontstane akkers in de Flevopolders. Helaas
werd het gebied daarna ongeschikt
en verdwenen ze als broedvogel.
Gelukkig kunnen we nog wel bijna
ieder voorjaar en najaar genieten
van trekkende vogels die vooral gezocht moeten worden op zeer kale,
pas ingezaaide akkers. De Flevopolder is nog steeds een goede plek,
maar ook de Maasvlakte en het Lauwersmeer leveren ieder jaar wel een
of meerdere morinelplevieren op. In
voorjaarskleed is het een zeer fraai
getekende steltloper. Morinelplevieren zijn doorgaans zeer tam en soms
(met veel geluk en geduld) benaderbaar tot minder dan een meter, zoals
ik vele jaren geleden heb meegemaakt op de Maasvlakte. De dichtstbijzijnde broedgebieden zijn de
Schotse Hooglanden.
Middelste Jager
Op 22 oktober werd een middelste
jager gezien op de Castelreesche
Heide, een wel heel bijzondere
waarneming en uiteraard de eerste
in de streek. De middelste jager
broedt op de toendra in de buurt van
Roodpootvalk,
foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga

gezien van 1000 exemplaren.
In oktober werd twee maal een
roodkeelpieper gezien op de Castelreesche Heide. Half september
werd een kleine strandloper gezien
op de Bleeke Heide. In de tweede
week van oktober werden groepen
goudplevieren gezien op de Castelreesche Heide en in WortelKolonie.
Op 18 oktober werd een velduil
gespot op de Castelreesche Heide
en de enige beflijsters werden gezien op 4 oktober op de Castelreesche Heide. Wat verder opviel
waren de grote aantallen waarnemingen van goudvinken in de
streek.
In de laatste week van november
werden de eerste kraanvogels van
de herfst gezien op de Bleeke Heide (ca. 60 ex.) en een groep van
circa 70 exemplaren die overtrok in

de kust en is buiten het broedseizoen op zee en langs de kust te vinden. De vogel doet als doortrekker
in kleine aantallen ook de Nederlandse kust aan. Deze waarneming
ver in het binnenland is dus wel
heel bijzonder. Net als de andere
soorten jagers, is ook de middelste
jager een kleptoparasiet, een vogel
die een deel van zijn voedsel verkrijgt door deze van andere vogels
te roven. Er komen twee kleurvormen voor, een donkere en een lichte
variant. De lichte heeft beige-witte
onderdelen, een zwarte kap op de
kop en een bruin verenkleed en
borstband. De donkere variant is
geheel bruin op enkele wittige vlekken na. Deze soort broedt op de
Siberische en Noord-Amerikaanse
toendra nabij de kust in het noorden
van Rusland, Alaska en Canada.
Deze jager overwintert op open zee
maar wel in de buurt van kusten,
voornamelijk tussen de keerkringen
en langs de kusten van Australië en
Argentinië. De Euraziatische populatie overwintert vooral aan de kusten van West-Afrika en is regelmatig als doortrekker langs de WestEuropese kusten te zien.
Roodpootvalk
Op 19 oktober werd een roodpootvalk gezien op de Castelreesche
Heide, de 3e waarneming ooit in
onze streek. De eerste waarneming

Middelste jager, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga
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Roodpootvalk, foto Tom Snoeckx

genwoordig
het
belangrijkste
broedgebied.
De ortolaan was vroeger een delicatesse in zuidelijker landen. De 19de
-eeuwse
ornitholoog
Schlegel
schreef het volgende: 'Op plaatsen
waar ze tijdens de trek talrijk waren, werden ze met slagnetten gevangen. In een kooi werden ze dan
's nachts bij kaarslicht in enkele
dagen vetgemest met gierst, vervolgens met een steek van een stopnaald in het achterhoofd gedood,
geplukt doch niet ontweid en met
rode zijden strikjes om de hals in
UIT DE MAILBOX

Ortolaan, foto Luc Hoogenstein, stichting Saxifraga

dateert van 1 juni 1992 in de omgeving van Baarle Nassau.
De roodpootvalk is een kleine valk,
die in de vlucht zowel aan de torenvalk als aan de boomvalk doet herinneren. Het mannetje is gemakkelijk te herkennen aan het bijna
zwarte verenkleed en de rode
'broek' van veren rondom de poten.
Vrouwtjes zijn minder opvallend,
en het best te herkennen aan de
roodbruine onderzijde en de donkere dwarsstrepen op de rug en de
staart. Het Europese broedgebied
van de roodpootvalk beperkt zich
tot centraal Oost-Europa, waar de
vogels in kolonies van soms enkele
honderden paren broeden op oude

nesten van kraaiachtigen. In WestEuropa is de vogel een zeldzame
doortrekker. In Nederland wordt de
vogel dan ook niet veel gezien,
maar er zijn jaren waarin er sprake
is van een invasie van een redelijk
groot aantal doortrekkers.
Ortolaan
Op 23 september werd een ortolaan
gezien op de Castelreesche Heide.
De ortolaan is een voormalige
broedvogel in onze streek. In Boshoven in Alphen broedde in de zeventiger jaren nog een kleine populatie, die pijlsnel afnam. Op 22 mei
1979 telden we nog 11 exemplaren
en op 5 mei 1984 werd de laatste
vogel hier gezien. Ook op de
Strumpt was de ortolaan broedvogel
en op 1 juni 1978 werden hier nog 6
zangposten geteld, Op 30 juni 1984
zag ik hier mijn laatste zingende
ortolaan.
De ortolaan was een eeuw geleden
plaatselijk nog een vrij algemene
broedvogel, maar door het grootschaliger worden van de landbouw
broeden tegenwoordig nog hooguit
enkele paartjes in Nederland. De
vogel komt nog wel voor in grote
delen van Europa en doet tijdens de
trek ook Nederland aan. Ook in
veel andere landen van Europa is de
ortolaan grotendeels verdwenen, de
kleinschalige
landbouwgebieden
van Zuidoost-Europa vormen te-

spanen doosjes verzonden'.
Cees Braat op 17 september:
Gisteravond, 16 september rond
18.00 uur, was ik op de Bosweg in
Snijders Chaam. Net voorbij de
woning van Alphons van Raak bevindt zich ongeveer 100 meter ten
noorden van de verharde weg een
ijzeren staketsel van een vroegere
schuur. Bijna in de top zat een grote
vogel met een nek die me aan een
gier deed denken. Zijn kop en nek
waren licht grijs, het lijf donkerder.
De vogel bewoog nauwelijks, maar
omdat ik geen kijker bij me had kon
ik niet precies determineren om wat
voor vogel het hier ging. Toen ik de
nieuwsbrief van Mark en Leij inzag, vond ik dat die vogel toch wel
veel weg had van de vale gier. Maar
dat zou wel erg toevallig zijn. Misschien zit die vogel daar wel vaker.
Pien Storm van Leeuwen op 18
september:
Vandaag, 18 september, landde een
ijsvogel kortstondig in de els aan de
oever van het ven in onze achtertuin. Hoogtonig was zijn roep toen
hij even later weer vertrok richting
dal van de Roode Beek.
Henk Laarhoven op 20 september:
Vanmorgen op de Bleeke Heide 11
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rustende ooievaars, 1 kleine strandloper en 4 watersnippen.
Joost van den Ouwenland op 23
september:
Naast honderden zweefvliegen in
allerlei soorten en maten, wespen,
hoornaars, vlinders ( 12 atalanta's
tegelijk) weten ook gewone honingbijen op dit moment de bloeiende
klimop in onze tuin te vinden.
Ad Jansen op 5 oktober:
Je zult het afgelopen dagen al wel
gezien en gehoord hebben dat er
massaal ganzentrek is.
Deze dagen foerageren op de geoogste maisvelden rondom mijn
huis in Ulicoten honderden kolgrauw en rietganzen. Vooral de rietganzen lijken mij erg vroeg dit jaar?
Daarbij vliegen ook 10tallen nijlganzen en een 100tal "Canadezen".
Ook de voortdurende aanwezigheid
van vele (Vlaamse)gaaien geeft wel
aan dat de herfst goed op gang is
gekomen.

Ortolaan, foto Jan Vermeulen

Frank Degenaar op 5 oktober:
Voor de paddenstoelenliefhebbers:
op landgoed Hondsdonk zag ik op 3
plaatsen gele stekelzwammen. Verder eikhaas en grote sponszwam.
Allemaal soorten die je niet iedere
dag tegenkomt. Ook zagen we van-
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daag nog 5 boerenzwaluwen. Dat
zullen onderhand de laatsten wel
zijn!
Huub Don op 6 oktober:
De eerste kol- en rietganzen op de
Bleeke Hei zijn gearriveerd. Jammer dat die verrekte Chinoukhelikopters dagelijks hun verstorende rondjes blijven draaien.
Sineke Plasier – Krassenburg op
17 oktober:
Op dinsdagmorgen 14 oktober heb
ik op een akker in Goirle bij de Hoge Ham een 50 tal Indische ganzen
gespot Had deze nog nooit gezien,
dus thuis even opgezocht. Bijzonder mooie ganzen.
Frank Degenaar op 3 november:
Met de zondagclub zagen we op 2
november nog: gehakkelde aurelia,
witje, meerdere atalanta’s en 2
oranje luzernevlinders. En op 1 november zag ik een tot op de draad
versleten bont zandoogje en een
citroentje
Johan Schaerlaeckens op 6 november:
Na het bekijken van Vitals wondermooie serval en cheeta, werp ik
zojuist terloopse blik in tuin (voor
dagelijkse sperwer).Tot mijn verbazing zie ik een ijsvogeltje die minu-

ten lang geconcentreerd in mijn
visloze vijvertje tuurt (waarschijnlijk Belgisch vogeltje). Op Bleeke
Heide nu bijna dagelijks slechtvalk
op weipaal midden in ‘ t reservaat.
Op agrarisch deel al dagenlang een
groep van zo'n 70 veldleeuweriken.
Zijn de klapeksters al terug in t
Merkske of Regte Heide? In Chaam
alle goede plekken gehad: nada.
Johan Schaerlaeckens 9 november:
De slaapplaats van de ransuilen bij
‘t Rondven (Strijbeekse Heide) was
weer bezet. We telden 4 uilen in
een boom. Waarschijnlijk meer vogels maar we wilden ze niet verstoren door alles af te zoeken. Geen
klapeksters. Nog altijd 70-100 veldleeuweriken
agrarisch
gebied
Bleeke Heide.
Ad Jansen op 15 november:
Vanmorgen tijdens het ontbijt, lekker loom het herfstweer aanschouwend, vlogen plotsklaps een 30-tal
veldleeuweriken verschrikt op. Gespannen over het pas gerooide bietenveld turend, kwam er een vrouwtje blauwe kiekendief langs gevlogen! De eerst hier van deze herfst/
winterperiode.
Ad Jansen op 26 november:
Zojuist omstreeks 16.30 komt een
grote groep kraanvogels in V formatie achterlangs mijn huis in Ulicoten (Maaijkant). Met het onmiskenbare geluid vliegen een 70/80tal
kraanvogels in westelijke richting,
komende vanuit richting zuid/oost.
Johan Schaerlaeckens op 27 november:
Half uur geleden (16.25) vielen er
60 kraanvogels in op weilanden
tegen reservaat Bleeke Heide, omgeving Leuris' boske. In reservaat
slechtvalk.
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Korte Mededelingen
Markdal

Jan Vermeulen

In deze rubriek
zijn de waarnemingen tot en
met 30 november 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

Foto Sandra Reijnders

Laatste waarnemingen
Ik zag op waarneming.nl op 26 november een waarneming gepubliceerd door Natuurvereniging Mark
& Leij van een bonte ijsvogel in de
Alphense Bergen!? Klopt dit, want
dit is wel een zeer onwaarschijnlijke waarneming.”

O

p 15 november jl. heeft het
Algemeen Bestuur van het
Waterschap Brabantse Delta € 3
miljoen gereserveerd voor projecten in het Markdal. Daarbij gaat
het om beekherstel en waterkwaliteitsdoelen.
Op zondag 2 november heeft Peter
van der Velde, burgemeester van
Breda, een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Jan van der Heijden voor zijn jarenlange inspanningen voor het Markdal en bestuurslidmaatschap van Markant. De burgemeester liet weten dat hij het
Markdal een warm hart toedraagt al
sinds hij burgemeester was van de
vroegere gemeente Nieuw Ginneken.
Op 22 november 's ochtends werden
er wilgen geknot aan de Mark met
de hulp van vrijwilligers. Er werd
om 9 uur gestart bij de Scheelebrug,
Daesdonckseweg en er werd tot 12
uur doorgewerkt. Wil je volgende
keer ook meehelpen met het onderhoud van het Landschap, meldt je
dan aan bij Joop 06-40007219.
EHS
Het beschikbaar krijgen van gronden in het Markdal voor de uitvoering van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur (EHS) verloopt voorspoedig.
Na de eerste grondaankopen in juli
staan de volgende aankopen voor
de deur. Ook zijn diverse grondeigenaren bereid om hun gronden
beschikbaar te stellen voor de EHS
als ze hun gronden in eigendom
kunnen behouden. Met hen worden
overeenkomsten voorbereid.
Het werkteam van Marcel van
Miert gaat een eerste ontwerp maken voor het deelgebied Heerstayen.
Strijbeek
Jan Pieter Vermeulen en Ardi van
Honk verzorgen sinds augustus
2014 het procesmanagement voor
de uitvoering van het Perspectief
voor Strijbeek. Zij voeren op dit
moment gesprekken met mensen
die initiatieven willen nemen.
Ook zijn zij verantwoordelijk voor
het aanbieden van het Perspectief
aan het gemeentebestuur van Alphen-Chaam.
Belangstellenden
kunnen contact opnemen met Jan
Pieter Vermeulen: 06-31931281.
Cittaslow
De Vereniging Markdal is supporter geworden van Cittaslow. Op 20
oktober hebben Jettie Rattink en
Jan Roovers het certificaat in ontvangst genomen van Harrie Nuijten, ex-burgemeester van AlphenChaam.
Onze fladderiep
Het was op 6 november van vorig
jaar, toen gedeputeerde Johan van
den Hout van de provincie Noord
Brabant en Jettie Rattink van de
Vereniging Markdal duurzaam en
vitaal een overeenkomst ondertekenden om het Markdal duurzamer
en vitaler te maken. Als symbool
van deze prille start werd een fladderiep geplant, op het land van
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boer Peter Klemans, bijna op de
Scheele Brug.
Peter Klemans zag tot zijn grote
schrik dat de jonge boom er begin
juni erg verdord uitzag. “Hij had
bijna geen groene bladeren meer”,
zegt Peter. “Toen ben ik er elke
avond naar toe gegaan om hem met
enkele emmers water uit de Mark
weer wat op te peppen. Ik hoopte op
de ontwikkeling van het Sint Janslot
en dat is gelukkig gebeurd. De
boom heeft het gered.” Peter heeft
ook de beschutting rondom het jonge boompje vernieuwd. Hartelijk
dank aan Peter Klemans voor deze
goede zorgen!

Al iets gepland
op vrijdag 9 januari?
Bij deze een kleine greep uit de vele mogelijkheden:

Kopijdata en
nieuwsbrieven
Nieuwsbrief voorjaar
Inleveren kopij tot vrijdag half februari
Verschijnt omstreeks half maart
Nieuwsbrief zomer
Inleveren kopij tot vrijdag half mei
Verschijnt omstreeks half juni
Nieuwsbrief najaar
Inleveren kopij tot vrijdag half augustus
Verschijnt omstreeks half september
Nieuwsbrief winter
Inleveren kopij tot vrijdag half november
Verschijnt omstreeks half december
Agenda
Kijk voor de precieze kopijdata in
de natuuragenda op pagina 2 of op
www.markenleij.nl\agenda
of meld je aan voor de digitale
kopij-reminder bij
redactie@markenleij.nl

De TU Delft viert op vrijdag 9 januari 2015 haar 173ste verjaardag.
Op vrijdag 9 jan. 2015 vindt in Haaksbergen de Avondwandeling plaats.
Op Vrijdag 9 Januari 2015 is het tijd voor Sweets XXXXL "Franck's B-day
Bash" en ditmaal is er gekozen voor de Escape in Amsterdam.
Op vrijdag 9 januari 2015 organiseert de KNOB een studiedag over de nieuwe Erfgoedwet en de instandhoudingplicht of onderhoudsplicht voor monumenteneigenaren.

M

aarrrrrrrrrr..... spannender, uitdagender, frivoler, gezelliger, intelligenter, veel dichterbij en een must voor elke rechtgeaarde
M&Leijer:

Vrijdagavond 9 januari 2015 organiseert M&L haar opnieuw verbeterde
NIEUWJAARSQUIZ
Bereidt u zich alvast voor op een archeologische vondst uit de streek als onderwerp van een showvraag en verdere vragen over natuur, kunst, sport en
spel, geschiedenis, TV, film, enz. Voor ieder wat wils dus.
Om mee te doen vormt u een groepje van ten hoogste 7 personen (niet iedereen hoeft lid van M&L te zijn), of haakt u aan op de avond zelf bij een clubje
dat u het gezelligst lijkt of waar de slimheid van afstraalt.

Mark&Leij Quiz
Vrijdag 9 januari 2015
Café-restaurant Bellevue Chaam
Aanvang: 20:00 uur
Presentatie: Victor Hendriks
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De bever breidt zich nu zelfs buiten de Biesbosch uit,
foto Marian van Alphen

Terugblik lezing Biesbosch

p donderdag 25 september
beet Jacques van der Neut de
spits van de donderdaglezingen af.
De lezing was goed bezocht, dus
ook de donderdagavond is voor
veel mensen een goede lezingenavond.
Jacques nam ons met zijn prettige
vertelwijze en mooie dia’s mee in
de geschiedenis van de Biesbosch
en de recente ontwikkelingen van
akkerland naar waterland.
Vroeger bleven de griendwerkers
de hele week in het griend. Zij
oogstten er hout voor bezemstelen,
schopstelen en rijshout. In de zogenaamde “schranketen” konden zij
rusten en overnachten. Tot 1970
was de Biesbosch een open landschap met laag hakhout dat elk jaar
gehakt werd.
Nu wordt er nog wel op enkele
plaatsen gehakt om het beeld van
vroeger te bewaren, maar dat kost
nu geld. Doordat de bomen nu hoog
opgeschoten zijn, is ook de flora en
fauna veranderd. Er wonen nu circa
20 paartjes havik, de appelvink is
verschenen (17 à 18 paar), de
boomklever vindt nu voedsel in het
oude hout en de ijsvogel broedt in

In het najaar van 2011 verschijnt
voor het eerst de zeearend. Hij gaat
broeden boven de kanoroute, die
daardoor periodiek wordt gesloten.
In het voorjaar van 2014 verschijnt
er zelfs een tweede nest van een
nieuw broedpaar in opgeschoten
griend.

de wortelkluiten van omgevallen
bomen (soms 37 broedparen).
Door de hoogwaterproblemen in
1993 en 1995 was er ineens geld
voor
nieuwe
ontwikkelingen
(Deltawet grote rivieren). Enorme
hoeveelheden rivierwater hadden
ruimte nodig. Er werd 650 hectare
bouwland aangekocht, waaronder
de polder “de Kort en Lang Ambacht en Ruigten bezuiden de Perenboom”. Deze poldernaam is een
stokpaardje van Jacques die hij
graag na afloop nog even overhoort.
De klei werd ontgonnen voor het
ophogen van de rivierdijken. Wat
over bleef werd ingericht als natuurgebied, waarna het getij verder
het werk mag afmaken.
Er verschenen pioniers zoals de
eivormige waterbies, een rode lijstsoort, het goudknopje, het klein
vlooienkruid dat nu van de rode lijst
af is en de kluut. In maart hoor of
zie je de grutto en ook de kievit, de
tureluur en de bergeend voelen zich
thuis. De lepelaar broedt met circa
120 stuks. Bij vorst verschijnen hier
tienduizenden vogels op het open
water, waaronder bijvoorbeeld ongeveer 1000 grote zilverreigers. De

Het laatste te ontwikkelen gebied,
het gebied Noordwaard, is nu in
planvorming. Er komen geulen en
drempels in de bandijk bij Werkendam. Wel jammer dat er broedgelegenheid voor kleine zangers verdwijnt. Ook cultuurhistorische hoeves verdwijnen. Er komen nieuwe
huizen op hoge terpen en ook het
Biesboschmuseum krijgt een nieuwe hoge plek, inclusief Staatsbosbeheerkantoor. Eind 2015/begin
2016 moet alles klaar en aangetakt
zijn. Genoeg aanleiding dus om
weer eens de Biesbosch in te trekken.
En hoe heet die polder ook al weer?
Sandra Reijnders
Foto Marian van Alphen

O

opsommingen van Jacques gaan
maar door.
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De steenmarter
Steenmarters waren in Nederland
bijna uitgestorven, maar zijn nu
gelukkig weer wat algemener. Ook
in en om het huis – en daar zijn ze
niet altijd even populair. Toch zijn
steenmarters zeker een nadere kennismaking waard.
De Steenmarter is daarvoor het ideale boek. De prachtige foto’s laten
deze sierlijke, vindingrijke dieren
van hun mooiste kant zien. De auteurs, ervaren marterkenners, maken de nieuwste wetenschappelijke
in-zich---t-en over steenmarters op
een ent-hou-siaste manier toegankelijk.

Afbeelding cover foto Dick J.C. Klees

Steenmarters staan bekend als lastige jongens. Als ze hun intrek nemen in een schuur of op een zolder,
dan kunnen ze soms flinke stankoverlast veroorzaken. In kippenhokken kunnen ze flink tekeer gaan, en
onder de motorkap van auto’s bijten
ze soms kabels en leidingen door.
Maar wie ze beter kent, zal steenmarters vooral fascinerend vinden.
Ze zijn razendsnel, vindingrijk en
ook nog eens erg sierlijk. Nog niet
zo lang geleden waren steenmarters

in de Lage Landen bijna uitgestorven, vanwege actieve bestrijding en
aantasting van hun leefgebied.
Dankzij bescherming en hun aanpassing aan het stedelijke milieu
zijn steenmarters nu weer algemeen
in het oosten en zuiden van ons
land. Zo algemeen, dat er zelfs
stemmen opgaan om ze hun beschermde status af te nemen.
Het boek De steenmarter laat zien
dat deze bijzondere roofdieren zeker
niet alleen lastpakken zijn. Het is
geschreven door biologen die al
tientallen jaren onderzoek doen aan
marters. Zij laten de steenmarter van
zijn bekende en minder bekende
kant zien. Hoe leven deze dieren en
welke rol spelen ze in het ecosysteem? Hoe was hun verspreiding
vroeger, hoe gaat het nu met ze en
hoe zit dat met die overlast?
Het boek is prachtig geïllustreerd
met een combinatie van bijzondere
kleurenfoto’s en treffende illustraties, beide van hoge kwaliteit. Die
tonen het marterleven in al zijn facetten, van jaaggedrag in de natuur
tot vreemde escapades in het stede-

lijk gebied en de intimiteit van het
marternest. Ook zijn er veel tabellen en grafieken toegevoegd.
Het boekje De steenmarter maakt
de resultaten van jarenlang marteronderzoek toegankelijk voor een
breed publiek. De auteurs delen
daarbij niet alleen hun kennis, maar
vooral ook hun eigen fascinatie met
hun lezers. Hun conclusie is duidelijk: we moeten leren leven met de
aanwezigheid van steenmarters.
Zorg dat ze niet in huis, kippenhok
of auto kunnen komen en houd de
beschermde status van de steenmarter in stand.
Meer informatie
De steenmarter. Auteurs: Sim
Broekhuizen, Dick Klees en Gerard
Müskens. Uitgever: KNNV Uitgeverij in samenwerking met de
Zoogdiervereniging. ISBN: 978 90
5011 335 9. Prijs: € 19,95 (Niet
meer verkrijgbaar, de laatste boekjes hebben de auteurs)
Aanbieding
Als medeauteur en tevens Mark &
Leij lid heb ik de mogelijkheid dit
boekje thans voor een gereduceerde
prijs aan te bieden voor degenen die
nog twijfelden. Nu van €19,95 voor
€ 10,= Dit is de laatste kans !
(Lees rustig onder de kerstboom het
hoe en waarom uw auto buiten door
deze dieren benut wordt.)
Dick J.C. Klees
Stuur een mailtje naar
info@studiowolverine.com
en ik neem contact met u op.
Of maak € 10,= per boekje over op
NL13 INGB 0005 3480 75 tnv Dick
Klees, onder vermelding van uw
adres. Dan ontvangt u ‘De steenmarter’ thuis.
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De maandelijkse wandeling
vanuit Baarle stopt

N

adat de wandeling vanuit
Chaam en de vogelwandeling vanuit Alphen al gestopt zijn,
is het nu de beurt aan de wandeling vanuit Baarle. Na de start in
1998, met steeds een flinke enthousiaste groep wandelaars, is de
belangstelling steeds verder teruggelopen.
Na een opleving met de ommetjes
in onze dorpskernen zakte de belangstelling snel weer in en hebben
we het nog lang volgehouden. Maar
om met soms één en meestal met
twee deelnemers op pad te gaan
vinden we nu wel genoeg. We hebben geprobeerd om het zolang mogelijk vol te houden, maar de belangstelling vanuit de leden en anderen was er niet meer. Daarom heb
ik besloten om ook de Baarlese
maandelijkse wandeling vanaf 2015
niet meer door te laten gaan.
Ik vind het heel jammer, maar er
stond de laatste jaren soms nog
maar één deelnemer te wachten en
dat is ons trouw lid Tom Brosens.
Voor hem is het ook heel erg jammer, maar het is niet anders. De
leden van Mark en Leij hebben

blijkbaar iets anders te doen. Jammer, want de wandeling werd vanaf
het eerste volle jaar dat M&L bestaat georganiseerd, eerst door Frans
Vermeer, daarna door Frans en mij
en nu alweer een jaar of vijf door
mij alleen. Ik heb er altijd volop van
genoten en veel plezier aan beleefd,
ook ik vind het heel jammer dat het
niet meer is, maar eens moet de
knoop doorgehakt worden en dat
heb ik nu gedaan. We gaan nog een
keer op de 2e zondag van december
2014 lopen en dan is het ook in
Baarle afgelopen.
We liepen niet altijd op de paden,
maar waar de weg te ver om was of
ophield, gingen we over de velden
en akkers en over sloten verder op
onze tochten. We hebben in al die
jaren ontzettend veel gebieden doorkruist, we zijn op plaatsen geweest
waar we normaal gesproken nooit
zouden komen, zo hebben we veel
kunnen zien in het heel grote gebied
van onze vereniging Mark & Leij.
Wie wil wandelen kan natuurlijk
altijd aansluiten bij de wandelingen
van het I.V.N. Ook zij wandelen
geregeld in het gebied van M&L
met daarbij gedegen uitleg over alles wat met de natuur te maken
heeft. Daarin leidt de I.V.N. hun
gidsen goed op.

Wandelen in Zwart Water

Iedereen die in die 16 jaar met ons
heeft meegelopen: heel hartelijk
dank!

Fotowerkgroep toont
fotofilm

O

p 30 oktober was de jaarvergadering. Daarna toonde de
fotowerkgroep een mooie fotofilm.
De fotowerkgroep heeft een jaar
lang de werkgroepen van Mark &
Leij gevolgd en vastgelegd op de
gevoelige plaat. Ook heeft de fotowerkgroep zelf diverse excursies
ondernomen. Een klein deel van
die foto’s heeft al eens in deze
nieuwsbrief gestaan, maar de
meeste foto’s passeerden nu voor
het eerst het geïnteresseerde publiek.
Begeleid door diverse muziekjes,
gleden de foto’s over het scherm.
Er was een soort film van gemaakt.
We zagen foto’s van de vlindercursus, van verzameld zwerfvuil, close ups (macro’s) en landschappen,
konikpaarden in de Oostvaardersplassen, beelden van de nachtvlindernacht, de fietstocht, de Biesbosch en het Merkske.
Dit was de laatste activiteit die
Marth Wildhagen als coördinator
van de fotowerkgroep voor Mark
& Leij had georganiseerd. De fotowerkgroep gaat als groep wel gewoon door. De coördinatie gebeurt
voorlopig bij toerbeurt.
Als dank voor al het werk dat
Marth de afgelopen jaren verzet
heeft, geeft Sjef aan Marth een
boekenbon.
Marth: hartelijk dank!

Tekst en foto:

Henk Cornelissen

Sandra Reijnders
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oewel de financiële positie
van de vereniging minder
gunstig is dan voorgaande jaren,
heeft het bestuur gemeend de
hoogte van de contributie voor
2015 niet te wijzigen.
Al vele leden hebben het machtigingsformulier voor automatische
incasso ingevuld. Wij zijn daar blij
mee, want het scheelt bankkosten,
portokosten en veel tijd. Daarvoor
onze hartelijke dank. Voor hen
geldt het volgende bericht:
Incasso
Op of rond 1 februari schrijven we
jaarlijks het bedrag van €14,00
voor individuele leden en €17,50
voor gezinslidmaatschappen van
uw rekening af. U herkent onze
incasso aan de volgende gegevens:
Ons Incassant ID:
NL69ZZZ402608230000
Uw machtigingskenmerk: dit is
gelijk aan uw lidmaatschapsnummer
Omschrijving: Contributie Natuurvereniging Mark en Leij 2015
Zelf overmaken
Mogen wij diegene die er niet voor
gekozen hebben een machtiging af
te geven, verzoeken hun

lidmaatschapsbijdrage voor het
verenigingsjaar 2015 vóór 31
januari 2015 over te maken
op: bankrekening NL16 RABO
0104 6682 96 (BIC RABONL2U)
ten name van Natuurvereniging
Mark & Leij. De contributie voor
2015 bedraagt €14,00 voor een
individueel lidmaatschap en €17,50
voor een gezinslidmaatschap.
Frans Vermeer

Brulkikker

T

ijdens de workshopmiddag
over exoten bij het water in
september jl. te Strijbeek, vertelde
ik u over de Amerikaanse brulkikker. Ik liet toen ook de kenmerken
zien en het geluid horen.

bezocht hebt (mag een inschatting
zijn). Als u in een gebied alle kilometerhokken bezocht hebt, volstaat
die opmerking (bv. "Alle rode kilometerhokken bij Breda 2 keer bezocht").

Dat was natuurlijk niet voor niks!
We kunnen altijd hulp gebruiken om
deze soort tijdig op te merken,
mocht hij vanuit Vlaanderen een
poot over de grens zetten. Daarvoor
werken we al vanaf 2010 met vrijwilligers, terreinbeheerders en rattenvangers aan een laagdrempelig
waarnemingssysteem. Iedereen die
de soort of het geluid herkent en
tussen april en oktober in het veld
komt, kan meedoen. De aandacht
ligt op de regio's Breda, Reusel en
Bergeijk, omdat daar kort over de
grens in Vlaanderen brulkikkers
aanwezig zijn. Verderop blijkt dat
ook uw eventuele NIET specifiek op
de brulkikker gerichte veldbezoeken
waardevol voor ons kunnen zijn.

We hebben dit jaar uit Brabant in
elk geval geen zekere meldingen
van brulkikkers ontvangen, dus dat
is goed nieuws! In Limburg wijzen
de gegevens die we tot nu toe binnen hebben erop, dat de bestrijding
voorspoedig verloopt; het doek lijkt
bijna gevallen voor deze exoot.
Ontdekkingen elders in het land
zijn er niet geweest, dus misschien
mogen we er voorzichtig op hopen
dat Nederland binnenkort geheel
brulkikkervrij is.
Ik hoop van u te horen. Bij voorbaat
heel hartelijk dank!

Ik wil u vragen om mij te mailen als
u het afgelopen jaar in de 3 prioritaire gebieden (nabij Breda, Reusel of
Bergeijk) het veld in bent geweest in
de rood omlijnde kilometerhokken
op bijgevoegd kaartje *) (die veldbezoeken hoeven niet echt gericht te
zijn geweest op de brulkikker). Als
u de soort en het geluid herkent en u
was tussen april en oktober in de
geselecteerde kilometerhokken, dan
telt dat mee.
Voor ons zijn ook veldbezoeken
waarbij u niets bijzonders is opgevallen, heel belangrijk! Dat zijn namelijk zogenaamde nulwaarnemingen van de brulkikker. Meld dat dus
alstublieft ook even. Een korte mail
met de plekken, die u dit jaar hebt
bezocht volstaat. Gebruik daarvoor
de nummers in de rood omlijnde
kilometerhokken (bv. 112-391), en
het aantal keren dat u die hokken

Met vriendelijke groeten,
Jeroen van Delft
*) het kaartje kan je opvragen bij de
redactie via redactie@markenleij.nl

Voor ons zijn ook veldbezoeken waarbij u niets bijzonders is opgevallen, heel
belangrijk! Dat zijn namelijk zogenaamde nulwaarnemingen van de brulkikker. Meld dat dus alstublieft ook even.

Brulkikker

Contributie
2015
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Uitgelicht

I

n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van
milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven.

Spreeuw, foto Jan van der Straaten,
stichting Saxifraga

Nulstandbeleid voor wild zwijn
niet houdbaar
Regelmatig komt het wild zwijn in
het nieuws. Zo ook nu, doordat een
aantal uit een Limburgs kanaal geredde zwijnen na hun redding werd
afgeschoten. Dergelijke incidenten
laten zien dat het huidige beleid ten
aanzien van het wild zwijn niet
houdbaar is. Het wild zwijn mag,
volgens het huidige beleid, alleen
voorkomen op de Veluwe en in de
Meinweg in Limburg. Daarbuiten
dus niet, vanwege het zogenaamde
‘nulstandsbeleid’. Nu is al jaren
bekend dat het wild zwijn zich hier
niet aan houdt en ook andere geschikte leefgebieden heeft bevolkt.
Dit kan vaak ook, zoals diverse studies hebben laten zien. Het is weliswaar zo dat het wild zwijn niet
overal gewenst is, doordat het landbouwschade en gevaarlijke verkeerssituaties kan veroorzaken.
Maar er zijn meer oplossingen dan
enkel een verbod op aanwezigheid
en afschot. In “zoogdier” is hier-

over een interessant artikel verschenen.
Redactie: Dit alles is relevant voor
ons want het wild zwijn heeft het
Mark en Leij gebied tot op een 20tal
km benaderd. Mogelijk zwerven er
al solitaire verkenners rond in onze
bossen.
Bron: www.zoogdiervereniging.nl
Aantal vogels in Europa neemt
sterk af
Het aantal vogels in Europa is in de
afgelopen decennia flink afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van
Britse wetenschappers. De Europese
vogelpopulatie is sinds 1980 geslonken met ongeveer 421 miljoen individuele vogels. Vooral veel voorkomende soorten zoals spreeuwen en
veldleeuweriken hebben het moeilijk. Andere vogelsoorten zoals de
tjiftjaf en de zwartkop zijn opvallend genoeg juist in aantal toegeno-

… Vooral veel voorkomende
soorten zoals spreeuwen en
veldleeuweriken hebben het
moeilijk ...

men, zo melden de onderzoekers.
De wetenschappers kwamen tot
hun bevindingen door gegevens te
combineren uit vogeltellingen die
in 25 landen werden gehouden tussen 1980 en 2009. Op basis van
deze tellingen verkregen ze nieuwe
inzichten in de populaties van 144
verschillende vogelsoorten. Bij
tachtig procent van alle soorten
bleek het aantal individuen in de
afgelopen dertig jaar flink te zijn
afgenomen. Het gaat vooral om
soorten die nog relatief talrijk
zijn. Dat is zorgelijk, omdat het de
groep vogels is waar mensen het
meest van profiteren. Het wordt
steeds duidelijker dat interacties
met de natuur en dieren van groot
belang is voor het menselijk welzijn. Al eerder werd aangetoond
dat het steeds maar voortgaande
verlies van biodiversiteit erg nadelig is voor onze samenleving.
Bron: Nu.nl
Veel dagvlinders nog actief in
eerste novemberweekend
In het weekend van 1 en 2 november zijn er bijna 2000 dagvlinders
gemeld. Er waren maar liefst 17
soorten actief deze dagen. Met 900
exemplaren was de atalanta de grote winnaar.
Er werden 200 oranje luzernevlinders geteld. Verder gehakkelde
aurelia, citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos, klein koolwitje,
bont zandoogje, kleine vuurvlinder,
groot koolwitje, icarusblauwtje,
distelvlinder, klein geaderd witje,
gele luzernevlinder, argusvlinder,
boomblauwtje en kleine parelmoervlinder.
Het lijkt er op dat door de hoge
temperaturen er zelfs een aantal
vlinders een vierde generatie vormen, want er werden nog erg verse
bonte zandoogjes gemeld en ook
uit Engeland komen berichten van
vers uitkomende vlinders. De kans
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Ruim een miljoen koeien in de
wei
In Nederland liepen vorig jaar 1,1
miljoen (van de 1,5 miljoen) melkkoeien in de wei, ongeveer evenveel als in de twee jaren daarvoor,
meldt het CBS. Daarmee lijkt een
einde te zijn gekomen aan een dalende trend. Tussen 2001 en 2011
liep het percentage weidekoeien
terug van 90 naar 70.
De voornaamste oorzaak is dat de
gemiddelde omvang van melkveehouderijen in die periode fors is
gegroeid. Zo waren er in 2013 al
2900 bedrijven met meer dan 125
koeien, ruim vier keer zoveel als in
2000. Grotere bedrijven houden
hun dieren liever doorlopend op stal
omdat dit goedkoper is. Ze vinden
dat minder arbeidsintensief en zij
zeggen zo de gezondheid van de
koe en de melkkwaliteit beter in de
gaten te kunnen houden.
Vergeleken met 2000 zijn er nu
11.000 melkveehouderijen minder
terwijl het aantal melkkoeien met
1,5 miljoen gelijk bleef. Met bonussen en hogere literprijzen worden
melkveehouders door zuivelfabrieken gestimuleerd om weidemelk te
leveren.
Bron: CBS
Wilde katten in Limburg voorzien van zender
Dit jaar begon ARK Natuurontwikkeling een onderzoek naar wilde
katten in Zuid-Limburg. In juni
werd de eerste wilde kat gevangen
en voorzien van een halsbandzender. Het duurde tot 15 oktober voor
er een tweede wilde kat werd gevangen. De derde wilde kat volgde

argusvlinder , foto Jan van der Straaten,
stichting Saxifraga

dat deze zich nog succesvol voort
kunnen planten is bijzonder klein,
want de kans dat een mannetje en
vrouwtje elkaar vinden bij zulke
lage dichtheden is klein en bovendien lijkt de tijd voor de eventuele
nakomelingen te kort om nog het
juiste overwinteringsstadium te bereiken.
Bron: de Vlinderstichting

tien dagen later. In totaal werden zo
drie katten voorzien van een halsbandzender.
Het feit dat er binnen een paar
maanden al drie dieren gevangen
zijn, is bijzonder. Een paar jaar geleden kwamen er namelijk geen wilde
katten in Zuid-Limburg voor.
Slechts een enkel dier was op verkenning en verdween vervolgens
weer. Of er nog meer wilde katten in
Zuid-Limburg leven is nog onduidelijk.
Het zenderonderzoek moet uitwijzen hoe de wilde kat het ZuidLimburgse landschap gebruikt om
bijvoorbeeld voedsel te zoeken en te
rusten. Ook kan het uitwijzen waar
knelpunten zijn in verbindingen tussen natuurgebieden en tussen Nederland, de Ardennen en de Eifel. Met
de resultaten hoopt ARK aanbevelingen te kunnen geven voor beheer
en inrichting van natuurgebieden en
gevaarlijke oversteekpunten.
Bron: ARK
De wilde kat die als eerste een zender had gekregen, is dood gevonden.
Het dier is vermoedelijk aangereden
door een scooter of brommer.
De dode wilde kat werd in juni gevangen en gezenderd. Zo'n drie weken geleden werd hij dood gevonden. Dat maakte natuurorganisatie

ARK zondag bekend.
De wilde kat is zeer zeldzaam in
Nederland. Alleen in ZuidLimburg zijn enkele waarnemingen
bekend. Nog twee wilde katten in
de provincie dragen een zender.
Bron: 1Limburg.nl
Grote derde generatie ernstig
bedreigde argusvlinder
De argusvlinder is de afgelopen
jaren meer dan 95% achteruit gegaan. Het is daarmee een van de
sterkst bedreigde vlindersoorten in
ons land en trouwens ook in de ons
omringende landen. Gelukkig heeft
de soort dit jaar een forse derde
generatie.
De argusvlinder is de afgelopen
jaren uit het oosten en zuiden van
Nederland vrijwel helemaal verdwenen. Alleen in het klei- en
veengebied van West-Nederland
lijkt de soort stand te kunnen houden. De laatste tien jaar is er altijd
wel sprake van een derde generatie
van de argusvlinder, maar dit jaar
zijn de aantallen een stuk groter
dan normaal. De reden van de sterke achteruitgang in het oosten en
zuiden is nog niet helemaal bekend
maar het is zeer waarschijnlijk dat
dit te maken heeft met de nog
steeds uit de lucht komende stikstof. De komende tijd zal nog veel
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onderzoek worden gedaan om alle
aspecten die van belang zijn bij de
achteruitgang van de argusvlinder
in kaart te brengen en uiteraard om
te komen met maatregelen voor
behoud en herstel.
Bron: De vlinderstichting

Otter, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga

Natuur in mergelgroeves en op
rotsen
Mergelgroeves en rotswanden in
Zuid-Limburg zijn mensenwerk,
maar kennen wel een rijke biodiversiteit. De groeves staan bekend om
illustere diersoorten als geelbuikvuurpad en oehoe die hier hun kans
grijpen, maar ook een groot scala
aan zeldzame insecten, planten en
mossen zijn op de kalkmilieus aangewezen. In een nieuw project
wordt onderzocht hoe de biodiversiteit van groeves en rotsen hoog
kan blijven door een slimme inrichting en een efficiënt beheer.
Zuid-Limburg kent zes grote tot vrij
grote groeves en daarnaast tientallen kleine rotspartijen en kleinschalige mergelwinningen. De bekendste groeve is de ENCI-groeve bij
Maastricht. De mergelwinning daar
wordt op korte termijn gestopt en
het gebied wordt dan overgedragen
aan natuurbeheerders. De overige
groeves zijn al natuurterrein. De
groeves moeten echter volgens
strikte richtlijnen worden opgeleverd, om de veiligheid en de kwali-

teit van het bodemwater te garanderen.
Veel habitats in het kalklandschap,
zoals kalkgraslanden, kalkmoerassen en hellingbossen zijn versnipperd en liggen als kleine postzegeltjes in het Zuid-Limburgse landschap. Het in kaart brengen van alle
huidige én alle historische plekken
waar kalk aan de oppervlakte komt,
levert de kansen op om veel van
deze postzegels te verbinden. Hierdoor kunnen er grotere populaties
van dier- en plantensoorten voorkomen en kunnen deze populaties uitwisselen tussen gebieden. Deze buffer zal een belangrijke stap zijn naar
een duurzaam behoud van de bijzonder natuurwaarden in groeves en
op rotsen.
Bron: stichting Bargerveen
Otter Ooijpolder weer boven water
Begin 2014 dook voor het eerst
sinds de jaren zestig een otter op in
de Ooijpolder bij Nijmegen. Het
dier poseerde regelmatig voor ver-

… De otter was een actief
mannetje en er was geen water waar de otter niet was
geweest. ...

schillende cameravallen. Tot de
maand mei; toen verdween de otter
van de radar en leek hij verdwenen.
Afgelopen week keerde de otter
terug, of was hij nooit weggeweest?
In januari 2014 was het groot
nieuws dat in de Ooijpolder nabij
Nijmegen een otter opdook. Het
was de eerste waarneming nadat
het dier in de jaren zestig was verdwenen. De otter liet zich maandenlang fotograferen en filmen. De
otter was een actief mannetje en er
was geen water waar de otter niet
was geweest. Dat bleek ook uit de
vele spraints, zijn uitwerpselen, die
overal werden gevonden.
Vanaf eind mei werd geen otter
meer waargenomen op de cameravallen in de Ooijpolder. Maar op
maandag 13 oktober was er dan
toch weer een camera die de otter
had vastgelegd. In de Ooijpolder
zijn door de provincie Gelderland,
terreinbeheerders en ARK Natuurontwikkeling op verschillende
plekken gevaarlijke oversteeklocaties voorzien van faunatunnels onder wegen en loopplanken onder
viaducten. Deze werden begin dit
jaar frequent door de otter gebruikt. En niet alleen door de otter,
maar ook door heel veel andere
dieren zoals wezel, hermelijn,
steenmarter, das en vos. Een mooie
beloning voor de investeerders.
De afgelopen dagen is opnieuw
succesvol gespeurd. Op drie locaties werden verse spraints gevonden. De Ooijse otterman is echt
terug! Of is hij nooit weg geweest?
Hoe heeft het dier zich maandenlang onder de radar van diverse
speurders opgehouden?
Redactie: De ervaring leert dat otters plotseling op onbekende plekken kunnen opduiken. mogelijk
ook in onze omgeving. Vooral de
Biesbosch komt in aanmerking
voor (her)kolonisatie.
Bron: ARK
Johan Schaerlaeckens
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