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Met Sjef aan de werktafel:
“Het gaat goed in het Markdal!”

“H

et gaat goed in het Markdal!” Sjef zijn ogen twinkelen als hij dit zegt. Hij wil er zo veel over vertellen, maar hij moet nog even geduld hebben tot alles rond is.
Er vinden unieke ontwikkelingen plaat in het proces van het
Markdal. Het is daarom begrijpelijk dat Sjef héél enthousiast
is. Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 23 maart naar de Pekhoeve.
Wat leeft er in en om het Markdal?
De Vereniging Markdal organiseert op 23 maart haar jaarlijkse publieksavond.
Deze zal plaatsvinden in de Pekhoeve, Dorpsstraat 94 in Ulvenhout. Het thema is dit jaar: "Wat leeft er in en om het Markdal?". Zowel de landbouw als
de natuurkant komen aan de orde. Ingrid Jansen, belangenbehartiger voor de
agrarische sector en geboren in Galder zal haar visie geven over "De kansen
voor de landbouw in het Markdal". Theo Bakker, werkzaam bij Staatsbosbeheer, zal ingaan op "De kansen voor de natuur in het Markdal".
Daarnaast praten Jettie Rattink, voorzitter van de Vereniging en Sjef Langeveld, vice-voorzitter, je bij over de voortgang van de werkzaamheden in het
gebied. Ook worden deze avond de resultaten bekend gemaakt van de fotowedstrijd die de vereniging uitschreef. De prijswinnaar ontvangt een fraaie
(Vervolg op pagina 3)
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Natuuragenda
maart
12
19
21
28

donderdag
donderdag
zaterdag
zaterdag

20:00
20:00
10:00
9:00

Lezing Erik v.d. Hoeven, Amazone
Bijeenkomst fotowerkgroep
wandeling fotogroep
Landelijke Opschoondag

Bellevue
Bellevue
werkgroep
marktplein Chaam

11
16
18
21
25
28

zaterdag
donderdag
zaterdag
dinsdag
zaterdag
dinsdag

10:45
20:00
10:00
19:30
13:00
19:30

Excursie eendenkooi te Waspik
Bijeenkomst fotowerkgroep
wandeling fotogroep
Cursus Grassen, russen en zeggen
Vlinderwandeling
Cursus grassen, russen en zeggen

marktplein Chaam
Bellevue
werkgroep

5
13
19
21
22
24

dinsdag
woensdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zondag

19:00
10:00
19:00
20:00
-13:00

Cursus grassen, russen en zeggen
Wandeling fotogroep
Cursus grassen, russen en zeggen
Bijeenkomst fotowerkgroep
aanleveren kopij Nieuwsbrief
Vlinderwandeling

marktplein Chaam
werkgroep
marktplein Chaam
Bellevue
redactie
marktplein Chaam

9
18
20
23
27
28

dinsdag
donderdag
zaterdag
dinsdag
zaterdag
zondag

19:00
20:00
10:00
19:00
13:00
9:30

Cursus grassen, russen en zeggen
Bijeenkomst fotowerkgroep
wandeling fotogroep
Cursus grassen, russen en zeggen
Vlinderwandeling
Jaarlijkse fietstocht

marktplein Chaam
Bellevue
werkgroep
marktplein Chaam
marktplein Chaam
Bellevue

16
18

donderdag
zaterdag

20:00
10:00

Bijeenkomst fotowerkgroep
wandeling fotogroep

Bellevue
werkgroep

april

marktplein Chaam

mei

juni

juli
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tekening van tekenaar Loek Melis.
Die zal deze avond ook aanwezig
zijn om zijn tekeningen te laten
zien. Hij heeft ze speciaal voor het
Markdal gemaakt. De avond begint
om 20.00 uur. De zaal is vanaf
19.30 uur open. De toegang is gratis.
Schetssessie
Voor die publieksavond is er in
korte tijd alweer veel gebeurd. Op
26 februari was er een zogenaamde
'schetssessie' in Strijbeek. Daar
werden allerlei ideeën voor de inrichting en de haalbaarheid daarvan
besproken.
Op 23 februari brachten de gemeenteraden van Breda en AlphenChaam, op hun initiatief, een werkbezoek aan het Markdal. Tijdens
het werkbezoek werden de raadsleden geïnformeerd over de voortgang en de kansen die er zijn voor
een duurzaam en vitaal Markdal.
Meerwaardetraject
Op 14 januari vond in de Pekhoeve
te Ulvenhout een bijeenkomst
plaats met de grondgebruikers van
het Markdal. Op deze bijeenkomst
ging het over het zogenaamde
'Meerwaardetraject'. Daarbij is het
doel een plan met meerwaarde

Stem 18 maart bij de
waterschapsverkiezingen voor natuur!

voor de regio te ontwikkelen. Dat
zou voor de Provincie NoordBrabant en de gemeenten een reden
kunnen zijn om flexibeler om te
gaan met het stringente ruimtelijke
beleid. En dat zou voor het Markdal
kansen kunnen bieden om met
grondgebruikers tot oplossingen te
komen voor ruimtelijke knelpunten.
Op dinsdag 3 maart organiseerde de
Vereniging een informatieavond
over dit onderwerp voor dorpsraden,
buurtverenigingen, natuurorganisaties, en dergelijke. Op 5 maart was
er een bijeenkomst over dit onderwerp met belangstellenden.
Fotowedstrijd
De Vereniging Markdal organiseerde een fotowedstrijd met foto's die
kenmerkend zijn voor het Markdal.
Er is zowel een juryprijs als een publieksprijs aan verbonden. Die worden uitgereikt op 23 maart in Ulvenhout. De prijzen zijn een primeurtekening van Loek Melis. De foto's

worden eigendom van de Vereniging Markdal. Op 23 maart zijn de
foto's te bezichtigen. Dat het Markdal een fotogeniek gebied is, bleek
dit jaar ook bij de fotowedstrijd van
"I love Breda", waarbij de publieksprijs naar het beeld van een winters
Markdal ging.
Ga stemmen 18 maart!
Ga stemmen voor natuur! Op 18
maart zijn er waterschapsverkiezingen. Dat valt deze keer samen met
de Provinciale Statenverkiezingen.
Het werk van Waterschap Brabantse Delta is belangrijk voor het
Markdal. Op de website:
http://www.brabantseDelta.nl
is te zien dat er inderdaad wat te
kiezen valt. Het bestuur maakt de
keuze of het geld besteed wordt aan
natuur of aan andere belangen. Ook
heeft het bestuur van het waterschap invloed op de waterrecreatie,
natuurvriendelijke oevers en maatregelen tegen wateroverlast als klimaatverandering gaat optreden.
Grondaankoop
De grondaankoop in het Markdal
verloopt voorspoedig. Dat is nodig
om de komende jaren tot uitvoering
over te gaan. Dan gaat het om kavelruil voor de landbouw, natuurontwikkeling en het realiseren van
de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Marcel van Miert
wijst er op dat die uitvoering moet
passen in de plannen van de Vereniging. De discussies over het Meerwaardetraject (zie boven) leveren
bouwstenen voor een op te stellen
visie voor het gebied.

Sandra Reijnders
Met dank aan de Vereniging
Markdal voor de teksten en foto’s
uit hun briefnieuws
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Doe mee met de landelijke opschoondag Excursie eendenkooi
Landelijke opschoondag
28 maart
Actie Mark&Leij start
9.00 uur
Wouwerdries
Chaam

Waspik

H

et als elk jaar doet natuurvereniging Mark en
Leij ook dit jaar, samen met gemeente AlphenChaam, weer mee met de landelijke opschoondag.

et natuurgebied Den Dulver maakt deel uit van
de Westelijke Langstraat en is eigendom van
Staatsbosbeheer. Het gebied omvat voornamelijk elzenbroekbossen en natte schraalgraslanden in een
vochtig laagveengebied. Het gebied Den Dulver ligt
midden in de natte natuurparel Westelijke Langstraat.

De gemeente Alphen-Chaam doet weer mee met de Landelijke Opschoondag op 28 maart 2015. Rond deze datum pakt de gemeente, samen met sport- en buurtverenigingen, de scouting en scholen, de overlast van zwerfafval aan. Zwerfafval is al jarenlang een landelijk probleem waar veel mensen overlast van ondervinden. Het
geeft een smerig en slordig gezicht, vervuilt de openbare
omgeving en het kost geld om het allemaal regelmatig
op te ruimen.

Het belangrijkste landschapselement van het natuurgebied Den Dulver is de Eendenkooi uit 1830. Er zijn nog
maar weinig eendenkooien in Nederland. Deze kooi is
in zijn oude glorie hersteld en recreatief toegankelijk
gemaakt. De plas van de Eendenkooi is opgeschoond,
van nieuwe beschoeiing voorzien en de vangarmen zijn
opnieuw opgebouwd. Het aansluitende gebied is toegankelijk gemaakt voor bezoekers en er is een
‘belevingspad’ door het gebied gerealiseerd.

Mark & Leij gaat op 28 maart vanaf 9.00 uur starten met
de actie. We verzamelen op de Wouwerdries in Chaam.
Voor hesjes en prikstokken wordt gezorgd. Iedereen die
wil mag zich ter plekke melden om mee te doen. De
Mark & Leij actie duurt tot 12.00 uur. Daarna is er voor
iedereen wat lekkers te eten. Voor deze actie hoeft u
zich niet aan te melden.

Niet alleen is de route fraai en bijzonder door dijkjes en
knuppelpaden, maar tevens is er een kijkje achter de
schermen mogelijk door middel van spiegels, periscopen en kijkers. De rondleiding door de Eendenkooi zal
worden verzorgd door de kooiker Cees Colijn.

N

Deze excursie wordt gehouden op zaterdag 11 april en
duurt ongeveer 1,5 uur. Denk aan waterdicht schoeisel.
Honden zijn niet toegestaan in het gebied.

Sandra Reijnders

Foto Kees Damen

We rijden op eigen gelegenheid. Verzamelen om 10:15
op het Marktplein in Chaam, of om 10:45 uur aan de
Tolweg tussen Waspik en Capelle. Graag enkele weken
tevoren aanmelden:

aanmelden per email bij
Marianne van Riel
debibliotheek@planet.nl
Excursie eendenkooi Waspik
Kooiker Cees Colijn
Verzamelen 11 april om 10.15 uur
Marktplein Chaam
Honden niet toegestaan
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D

it voorjaar organiseert Mark
en Leij een drietal vlinderwandelingen.
Tijdens de eerste wandeling
(zaterdag 25 april) gaan we op
zoek naar het Oranjetipje. Dit vlindertje komt algemeen voor. Toch
zijn er in het werkgebied van Mark
en Leij veel kilometerhokken van
waaruit het oranjetipje de laatste 5

jaar niet gemeld is. We gaan naar de
Oude Strumpt / Withagen ten zuidwesten van Ulicoten. Het Oranjetipje is een vlinder van vochtige hooilanden en zonnige ruigten in bosranden
waar
de
waardplanten
(pinksterbloem en look-zonderlook) groeien. Op die plekken zouden we ze moeten kunnen zien.
De tweede wandeling staat gepland
voor zondag 24 mei. We proberen
een vrij zeldzaam vlindertje (het
Bont dikkopje) te vinden ten zuiden
van de Goudberg. Het Bont dikkopje vliegt van half mei tot half juni in
één generatie. De vlinders voeden
zich met nectar van onder andere
braam en echte koekoeksbloem. We
gaan vooral braamstruwelen afspeuren.
De derde wandeling, zaterdag 27
juni, voert ons naar de Fluitberg tussen Alphen en Chaam. Behalve een
zoektocht naar vlinders gaan we ons
gehoor testen in een poging de veldkrekel waar te nemen. Rond de
Fluitberg liggen zonbeschenen
zandpaden waar we oog hebben

Mooie aanvulling op je CV:

basiscursus grassen, russen
en zeggen

O

p de aankondiging in de vorige nieuwsbrief van de basiscursus
Grassen, russen en zeggen"is enthousiast gereageerd. Er hebben zich
"
inmiddels al 18 personen aangemeld. Er is echter nog steeds plaats voor
meer deelnemers. Schroom dus niet om u op te geven voor deze unieke
cursus.

Het theoriedeel 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, start 19u30.
De bijdrage is €30 voor leden van Mark en Leij en KNNV
en €40 voor niet-leden.
Meld je aan via grassen@markenleij.nl

Vlinderexcursies
Start Marktplein
(Wouwerdries) Chaam
13-16 uur
Zaterdag 25 april:
Oranjetipje
Zondag 24 mei :
Bont dikkopje
Zaterdag 27 juni: Veldkrekel

voor zandbijen, zandwespen en
zandloopkevers.
Voor de drie wandelingen geldt dat
we carpoolend vertrekken vanaf het
Marktplein
(Wouwerdries)
in
Chaam om 13.00 uur. We verwachten rond 16.00 uur terug te zijn.
Bij regen of kou gaan de wandelingen niet door. Bij twijfel mail je
naar frans@merkske.nl. Deze excursies staan vooral in het teken
van vlinders en insecten. Voor
mensen die stevig door willen wandelen zijn deze excursies minder
geschikt.
Frans Vermeer

Oranje zandoogje, foto Sandra Reijnders

Zwartsprietdikkopje, foto Sandra Reijnders

Vlinderexcursies dit voorjaar
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Quizzie things
Er werd streng gejureerd,
foto Ans van den Ouweland

H

et was weer gezellig tijdens
de Nieuwjaarsquiz van
Mark en Leij. Ook de belangstelling was prima: er waren
twaalf teams van zes tot acht personen. Bij binnenkomst stonden de
koffie, thee en soesjes al klaar. Sjef
leidde de Nieuwjaarstoast met bubbeltjes in. Daarna nam Victor, onze quizmaster, de microfoon over
en gingen we van start.
Op stoom
Er waren twee quizrondes. Elke
quizronde begon en eindigde met
een knoppenronde. Na de eerste
knoppenronde werden de enveloppen uitgedeeld. In elke envelop zaten antwoordformulieren voor 30
weetvragen. De quizmaster las één
voor één de weetvragen voor. Om
het geheel wat spannender, ingewikkelder (en voor sommigen wellicht onmogelijk) te maken, moesten tegelijk met de weetvragen, een
doe-opdracht en een puzzel gemaakt worden. Ook liep ik elke
ronde met een voorwerp rond,
waarvan men mocht raden wat het
voorstelde. Op het biljart voorin de

zaal lag de “loopvraag”: Van tien
tangen moest benoemd worden hoe
ze heetten. De loopvraag bleef twee
rondes liggen. Na de weetvragen
waren er nog vijf geluidsvragen.
Voor ieder was er dus wel wat leuks
te doen. Bij sommigen kwam de
stoom bijna van hun geconcentreerde gezichten. Zelf had ik het overigens ook best warm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TEAM
tobbers
markdal 2
the founding fathers
de bn'ers
cornezels
nlgr
slowtown
toekan
harrieloos
wij zijn charlie
chambokus
vv chaam

Voorpret
Bij het maken van de quiz hadden
we al enorme voorpret. Bij de
knoppenvragen over dierenrassen
zat bijvoorbeeld een foto van een
jonge bonobo. Deze lijkt sprekend
op de chimpansee en het is redelijk
voorspelbaar dat eerst de chimpansee genoemd wordt. En zo gebeurde het ook en dan heb je pret als
quizcommissielid. We hadden een
mix gemaakt van makkelijke en
moeilijke prentjes, dus de Mechelse herder was weer een makkie.
Wij zijn echt de kwaadste niet.
Bij de muziekinstrumenten werden
ook wij verrast door degene die bij
het zien van een Schots kasteel
direct aan een doedelzak dacht. Het
antwoord was meteen goed. De
rammelaar was weer zo’n voorpretdingetje. Bij het thema vliegtuigen
zat de voorpret erin dat vliegtuigexperts naar voren geroepen werden. Vervolgens hoefde alleen genoemd te worden waar het vliegtuig voor gebruikt werd. Tja, dat
kan iedereen!
Rechtvaardig
De doeopdracht met afbeeldingen
van ballen was in zwart-wit en alle
ballen waren even groot afgebeeld.

RONDE 1
VRAGEN KNOP
42
5
38
2
34
2
33
4
41
2
36
-2
35
-2
34
1
33
-1
36
2
35
-1
33
-1

RONDE 2
VRAGEN KNOP
56
1
57
2
55
3
54
2
45
2
52
3
53
2
52
0
51
0
45
-1
45
0
48
-1

Uitslag Mark & Leij Nieuwjaarsquiz 2015

TOTAAL
104
99
94
93
90
89
88
87
83
82
79
79
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De volgers
Het winnende team van vorig jaar,
Markdal 2, maakte na de pauze nog
wel een forse inhaalslag, maar die
was net te weinig om de tobbers
van de troon te stoten. Ook de founding fathers maakten in de tweede
ronde een forse inhaalslag en werden derde. We hadden dit jaar iets
meer natuurvragen, zodat bij de
knoppenvragen over vlinders ook
founding father Johan Schaerlaeckens aan de knoppen verscheen. Hij
had echter geduchte concurrentie
van jongere kenners zoals nlgr
(natuur en landschap Gilze-Rijen).
Beide teams haalden in de tweede
ronde drie punten aan de knoppen.
Een goed antwoord leverde twee
punten op maar een fout antwoord
kostte het team een punt.

De knoppenrondes met bitterballen,
foto Ans van den Ouweland

Dat maakte het raden van de juiste
balsport soms moeilijk. Wij van de
quizcommissie vonden dat erg leuk.
Ook bij de binaire puzzeltjes zat
een addertje onder het gras: de vierde puzzel kon op twee manieren
opgelost worden, dus de juiste oplossing was een gokje. Dit tot ongenoegen van enkele zeer fanatieke
quizzers. Ja, de jury was streng,
doch wel rechtvaardig, want we
hebben onze fout bij de tangen erkend en de jurering aangepast.
Geluidsvragen
De geluidsvragen in de eerste ronde
stonden in het teken van gevleugelde uitspraken van bekende personen. Dat Louis van Gaal direct na
Martin Luther King kwam, moet
wel een eer voor hem zijn. In de
tweede ronde liet Victor de tunes
van vijf musicals horen. Zowel de
titel van het lied als de titel van de
musical leverde een punt op. De
titel van een lied was bijvoorbeeld
“Phantom of the Opera” en de titel
van de erbij horende musical was
“Phantom of the Opera”. Dat was
om het moeilijk te maken.
Tobbers
Elk jaar doen de tobbers mee en
vaak doen ze hun naam eer aan. Dit

jaar ging het echter totaal anders.
Al na de eerste ronde hadden de
tobbers met één punt verschil een
lichte voorsprong. Deze voorsprong
hebben ze niet meer afgegeven. Ik
vermoed dat de tobbers, net als wij
van de quizcommissie, wel gevoel
voor humor hebben en dat heeft in
hun voordeel gewerkt. Vermoedelijk deed hen dat denken aan de tijd
dat ze zelf de quiz samenstelden.
Dat gaf de juiste flow om te winnen.

Het winnende team: de tobbers,
foto Ans van den Ouweland

Blij
Hoewel er vaak koortsachtig gefluisterd, geschreven en getekend
werd, was het vooral erg gezellig.
We zagen veel blije gezichten en
dat maakt het elk jaar weer leuk om
tijd te steken in het samenstellen
van de quiz.
Sandra Reijnders
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Terugblik lezing Kauwen
p 20 november kwam Achilles Cools ons zijn verhaal
vertellen over kauwen en andere
kraaiachtige vogels. Het was even
wennen zonder dia’s, maar ‘Gilles’
is een boeiend verteller, dus het
werd een boeiende avond. Hieronder volgt slechts een greep uit de
vele anekdotes.
Kauwentoren
Gilles (uitspraak: ‘zjiel’) heeft in
Geel vijfentwintig jaar tussen de
kauwen geleefd. Hij had op vier
hectare grond zelf een heemtuin
aangelegd. In de heemtuin bouwde
hij een kauwenhuis met een kauwentoren.
Inprintvogel
Het begon met een jonge kauw die
uit de kerktoren gevallen was. Hij
bracht hem groot, maar daardoor
was het een inprintvogel geworden.
Gilles wilde een soortgenoot zoeken, zodat de kauw zich als vogel
kon leren gedragen. Wat klein begon, groeide enorm uit. Hij ontwikkelde een programma om inprintkauwen om te keren naar vogels.
Ook kauwen uit opvangcentra kwamen naar hem toe. Het programma
heeft hij vijfentwintig jaar gedaan.
Daarna heeft zijn dochter het overgenomen.
Monogaam
De kauw is een kolonievogel, het is
een complexe en zeer communicatieve diersoort. Kauwen sluiten liefde voor het leven en zijn strikt monogaam. Een koppeltje kauwen is
altijd samen en met kirgeluidjes
tonen ze veel intimiteit. Als één van
de twee sterft, is de ander lange tijd
in rouw. Kauwen spelen graag,
vooral de jonge mannetjes. Dit doen
ze om indruk te maken op een
vrouwtje. Ze kijken altijd of het
beoogde vrouwtje het wel heeft gezien.

Spelen
Als de vogels genoeg gegeten hebben, gaan ze spelen. Met zijn allen
op de wijzers van de kerkklok zitten, zodat die niet verder kan, is een
leuk spel. Of steentjes in het water
plonzen, dat klinkt zo leuk, of op
een lichkoepel! Kauwen kunnen tot
zeven tellen en ze kunnen liegen. Er
zijn verschillende soorten alarm
voor verschillende dieren. Met de
punt van hun snavel wijzen ze het
gevaar aan. Als er één ziet dat er een
stukje kaas wordt gegooid, geeft hij
soms een roofvogelalarm. De rest
vliegt dan weg en zelf kan de kauw
het stukje kaas opeten.
Geluiden
Gilles kende alle kauwen bij naam.
Na verloop van jaren kon hij familieportretten op-maken en ook de
individuele
geluiden uit
elkaar houden.
Gilles heeft 40
verschillende
roepen onderscheiden. Een
erg leuke aanvulling
had
Henk Meeuwsen,
“onze”
geluidsman
van de film
“de
nieuwe
wildernis”: hij
had verschillende kauwengeluiden meegenomen die
hij na de pauze liet horen.
Gilles gaf de
vertaling van
het geluid:
Afbeelding Achilles Cools

O

- een mobbingalarm dat je hoort
als iemand een zwart voorwerp
vast heeft of als je te dicht bij
een kwetsbare kauw komt;
- mannelijke blufgeluiden;
- tsiep en tsjup ceremonie rangordegeluiden: tsjup = dit is
mijn broedholte of partner,
tsiep = en iedereen blijft eraf;
- basisgeluiden op voedseltocht
door de velden;
- stoer blufgeluid bij landing en
terugkomst in de kolonie =
opzij;
- bedelroep van een jong of een
vrouwtje voor voedsel of aandacht.
Sandra Reijnders
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Melden milieudelicten

O

BOA zoeken
Via internet de BOA vinden is helaas nog niet zo eenvoudig. Eerst
checkte ik de site van gemeente
Alphen-Chaam. Met snelle zoekwoorden kreeg ik geen resultaat.
Na diverse keren doorklikken via
\Voor Inwoners\Milieu & energie\Milieuklachtentelefoon werd ik
verwezen naar de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant. Op deze
site, www.omwb.nl, staat wat algemene informatie over milieuregels,
controles op bedrijven, toezichtsmodellen, en zo meer en ook een
telefoonnummer voor milieuklachten 013-2060500 en het mailadres
info@omwb.nl. In de tekst kon ik
doorklikken naar “een kleine 3000
milieuklachten per jaar”, waarna ik
op de site van het “handhavingsteam buitengebied” van
Michel Pijs terecht kwam. Hier
vond ik de volgende tekst:
Handhavingsteam buitengebied
Met een schoon en veilig buitengebied voor ogen, ging medio 2009
het eerste regionale Handhavingsteam Buitengebied aan de slag. Zij
houden toezicht en treden op in het
buitengebied. En met succes!
Samen Sterk in het Buitengebied
(SSiB) is een samenwerking van
Omgevingsdienst Brabant Noord
(ODBN, www.odbn.nl), Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant

Herrie, stank en stof

p 18 december kwam Michel
Pijs een lezing geven. Voorafgaand aan de lezing vertelde hij
over het handhavingsteam buitengebied. Ik kon die avond helaas
niet aanwezig zijn, dus ik snuffelde wat op internet voor informatie.
Ik zocht naar “onze” bijzonder
opsporingsambtenaar
(BOA)
Twan Geerts, waar ik goede ervaringen mee heb. Hij werkt voor de
gemeenten Alphen-Chaam en
Baarle-Nassau.

(ODZOB, www.odzob.nl), Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB, www.omwb.nl),
de Provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, waterschappen,
Openbaar ministerie, politie en terreinbeheerders.
Waar letten ze op?
De focus ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen en (drugs)
afvaldumpingen. Maar overtredingen als het verwaarlozen van dieren
en illegale hennepteelt worden ook
door het handhavingsteam opgespoord. Hiertoe is het handhavingsteam 24 uur per dag en zeven dagen
per week op pad in het buitengebied.
Ziet u zoiets?
Het handhavingsteam roept iedereen
op het buitengebied in de gaten te
blijven houden. Wie denkt dat er
iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale
telefoonnummer 0900-9965432. De
melding gaat direct naar één van de
instanties die samenwerken in het
handhavingsteam van Brabant.

Meer informatie
Alle informatie en het laatste
nieuws vindt u op www.odbn.nl/
ssib. U kunt zich via de website ook
abonneren op onze SSiB Nieuwsflits. Deze verschijnt ongeveer zes
keer per jaar.
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
Op de site van de gemeente BaarleNassau had ik meer succes. Daar
vond ik vrij snel de volgende tekst:
Site Baarle-Nassau
Om enerzijds de politie te ontlasten
en anderzijds de veiligheid op straat
te waarborgen, is er voor de gemeente Baarle-Nassau een BOA
aangesteld. De BOA is er om
“kleine ergernissen” op te lossen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om overlast van hondenpoep en te lang parkeren in de blauwe zone. Maar ook
het illegaal deponeren van afval en
het illegaal kappen van bomen zijn
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aangelegenheden waarmee de BOA
zich bezig houdt. De BOA is bevoegd om boetes uit te schrijven bij
overtredingen. U kunt de BOA bereiken via de receptie van het gemeentehuis 013- 5075200.
Conclusie
Dit is al beter. Helaas wordt alleen
het algemene telefoonnummer van
de gemeente gegeven. Dat vraagt
weer het nodige doorverbinden,
waar de overheid in blijkt uit te
blinken. Een medebestuurslid had
na de lezing van Michel Pijs een
milieu-akkefietje en meldde dit netjes aan Michel Pijs. Michel heeft
het netjes doorgegeven aan de behandelend ambtenaar.
Toch voelt dat doorverbinden en
doorgeven niet altijd goed. In bepaalde gevallen heb ik als mens
liever een mens aan de lijn die direct mag handelen. Mijn conclusie
bij ergernissen over het milieu is
dan:

bel Twan Geerts,
“onze” BOA!
Zijn nummer is:
06-57238676.

Terugblik lezing la Brenne
“le pays des milles etangs”

O

p donderdag 5 februari kwam
Geert Engels ons zijn verhaal
vertellen over la Brenne: het gebied waar hij nu een groot deel
van het jaar woont, een B&B met
minicamping runt en natuurgids
is.
Kalksediment
La Brenne ligt midden in Frankrijk,
nabij Chateauroux. Het gebied
wordt ook wel aangeduid als het
gebied van de duizend vijvers: “le
pays des milles etangs”. Het gebied
is door de mens gevormd. Ooit,
voor het verschuiven van de polen,
was hier een zee. De bodem bestaat
namelijk uit kalksediment. Later,
circa 15000 jaar geleden, was hier
al bewoning, getuige de grotten met
sculpturen en vuursteenplaatsen.
Het land was bedekt met eiken- en
haagbeukenbos.
Vijvers
De heuveltjes die in het gebied lagen, ‘les buttons’, waren van ijzerhoudende kalk. Daarom losten ze
niet op. In de ijzertijd bouwde men
oventjes om het ijzer te winnen. Ze
werden 1000 jaar lang gestookt met
haagbeuk, want dat wordt goed
heet. Dit ging door totdat het hout

op was. Omdat langzamerhand de
bomen niet meer voor het verdampen van het water zorgden, maakte
men vijvers om het water te verzamelen.
Karper
Er zijn nu 4800 vijvers met een gezamenlijke oppervlakte van circa
12000 hectare. In de vijvers worden
karper, snoek en snoekbaars gekweekt voor consumptie.
Europese moerasschildpad
Het landschap is zeer gevarieerd.
Natte en droge gebieden liggen op
korte afstand van elkaar. Het symbool van het park is de moerasschildpad. Deze zeldzaamheid komt
in la Brenne nog veel voor. Elders
is hij zeldzaam. Ook andere zeldzame soorten vind je hier, zoals de
endemische Brenne orchis.
Na de pauze liet Geert ons vele
mooie plaatjes zien van de bijzondere flora en fauna. Ga het gerust
allemaal eens zelf bewonderen vanuit zijn B&B:
www.artdevivre-belabre.com
Sandra Reijnders

En als ik met mijn klacht toch bij
een ander moet zijn, dan vertelt
Twan me keurig netjes waar ik wel
moet zijn.
Tekst en foto’s

Sandra Reijnders

Grande Brenne button, foto Geert Engels
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De wolf terug
Eng of enerverend?

H

ot topic: De wolf is weer
gesignaleerd!

Wij kennen wolven eigenlijk alleen
uit sprookjes, uit het lied van drs. P
en uit de dierentuin. Nu af en toe
wolven uit Duitsland hier uitstapjes
maken, met alle media-aandacht
van dien, blijkt dat we feitelijk weinig over hun leefwijze weten. Is het
niet eng, zo’n wild dier in ons klei-

ne land? Kan je nog wel in de bossen wandelen en lopen onze huisdieren geen gevaar?
Vijf wolvenkenners geven antwoord op alle vragen die er over
wolven leven. Ze vertellen over het
gedrag van wolven, hun geschiedenis en ze maken ons nieuwsgierig
naar wat het kan betekenen als wolven zich hier vestigen.

“Moeten we bang zijn of juist blij
dat wilde dieren hier (weer) willen leven?”
De auteurs zijn allemaal wolven
deskundigen, elk vanuit de eigen
expertise die is verenigd in
www.wolveninnederland.nl .
Martin Drenthen is universitair
hoofddocent filosofie aan het Institute for Science, Innovation and
Society (ISIS) van de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Dick Klees is dier-ecoloog, natuurfotograaf en illustrator, Studio Wolverine, Wildlife Productions.
Leo Linnartz is ecoloog, ARK, natuur- en landschapsontwikkeling.
Erwin van Maanen is als ecoloog
en milieukundige verbonden aan
EcoNatura en Rewilding Foundation.
Michiel van der Weide is senior
beleidsmedewerker natuur en landschap bij Natuurmonumenten.
Bestellen
“De wolf terug” verscheen 24 februari bij Kosmos Natuur.
Prijs: € 14,99
ISBN 9789052109862
Dick Klees is één van de mede auteurs en tevens actief lid van onze
natuurvereniging. Het boekje is ook
bij hem te verkrijgen. Voor een bestelling volstaat een mailtje naar
hem via:
info@studiowolverine.com
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Werkgroep kleine marterachtigen

B

este zoogdierliefhebbers,
Bij deze wil de werkgroep
kleine marterachtigen jullie er op
attent maken dat er sinds enige tijd
een werkgroep is voor onze kleine
marterachtigen. Hoewel een deel
van onze grote marters zoals das,
otter en boommarter al langere tijd
in de gaten worden gehouden, blijven wezel, hermelijn en bunzing
hierbij achter.
Dat is zeker niet omdat ze minder
interessant zijn, maar omdat ze helaas minder gemakkelijk worden
waargenomen. Kleine marterachtigen zijn een bijzondere groep binnen de marterachtigen. Hermelijnen
worden bijvoorbeeld wit in de winter en eten prooien die veel groter
dan ze zelf zijn. Wezels zijn Nederlands kleinste roofdieren en jagen
woelmuizen na tot in hun holen!
Van de bunzing weten we helaas te
weinig om te kunnen constateren of
hij, net als de wezel en hermelijn,
op de Rode Lijst moet staan. Dus
ook deze soorten verdienen de nodige aandacht.
De Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) is daarom enkele jaren
geleden opgericht met als doel meer

kennis over deze groep te verwerven
via een netwerk van vrijwilligers.
Met deze kennis is het vervolgens
weer mogelijk de soorten beter te
beschermen. We zijn nu een goed
draaiende werkgroep met enkele
actieve leden. Echter, dit aantal actieve leden mag zeker groter worden.
We hebben een methode ontwikkeld
om wezels en hermelijnen op de
camera vast te leggen. Wij doen dit
met een zogenaamde Mostela. Deze
methode is al op vele locaties succesvol gebleken, zowel tijdens de
activiteiten die we als werkgroep
organiseren als tijdens individuele
acties van leden.
De Mostela werkt als volgt: wezels
en hermelijnen lopen door een buis
in een box en worden zo door de
camera vastgelegd. Misschien klinkt
dit een beetje vaag, maar het is eigenlijk heel simpel. Bovendien levert het ook regelmatig andere
zoogdiersoorten op. Kijk daarom
vooral even op onze website! Daar
vind je ook andere hulpmiddelen om
marterachtigen te spotten, zoals sporenbuizen.

De werkgroep kleine marterachtigen hoopt met deze korte aankondiging uw aandacht te hebben getrokken. Meer onderzoek naar onze
kleine marters is namelijk zeer gewenst om een beter beeld van deze
soorten te krijgen.
Voor meer informatie kunt u kijken
op de website:
www.kleinemarters.nl
En de Facebookpagina:
www.facebook.com/
WerkgroepKleineMarterachtigen
Om lid te worden van de werkgroep kunt u een mail sturen naar:
info@kleinemarters.nl

Heb jij ook zin om gezamenlijk een sporenbuis te maken? Of een Mostela?
Of wil jij het initiatief nemen
om dat te organiseren?
Stuur dan een mailtje naar
bestuur@markenleij.nl of
geef het door aan één van de
bestuursleden.
Bij voldoende belangstelling
kunnen we kijken of dat georganiseerd kan worden.

Wezel met prooi,
foto Dick J.C. Klees
www.studiowolverine.com
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Word jij onKinderen in de natuur
ze nieuwe
“H
penningmeester
v/m?
et Bewaarde Land” is
een natuurbelevingsproject voor groep 4, 5 en 6 van het
basisonderwijs. De hoofddoelstelling is, om kinderen drie dagen in
drie opeenvolgende weken met al
hun zintuigen de natuur te laten
ervaren en zich er thuis te laten
voelen. Het Bewaarde Land wordt
in Brabant op vier locaties uitgevoerd, onder andere in de Boswachterij Dorst.

rans Vermeer wil stoppen
met het penningmeesterschap. Dat is jammer. Heel jammer. Hij wil stoppen per 1 juli
2015 bij het begin van het nieuwe
verenigingsjaar. Hij zal zijn taak
afronden bij de algemene ledenvergadering op 29 oktober 2015.
Frans doet heel veel voor de vereniging, onder meer als webmaster
verzorgt hij de site en de wekelijkse digitale nieuwsbriefbrief. (Heeft
u uw e-mail adres al aan hem doorgegeven?)
De vereniging heeft dus een nieuwe penningmeester nodig. Ben jij
die nieuwe penningmeesteres of
penningmeester? Of weet jij iemand die dat zou willen doen. Misschien zelfs iemand die nu geen lid
is van de vereniging maar wel penningmeester en lid zou willen worden? Stuur een mailtje naar:
voorzitter@markenleij.nl
of bel de voorzitter op:
06-20600202.
Sjef Langeveld

Informatieavonden Het Bewaarde
Land
Komende maanden organiseert Het
Bewaarde Land informatieavonden
voor potentiële vrijwilligers.
Op dinsdag 14 april bij het Natuurmuseum, Spoorlaan 434 te Tilburg.
De avonden duren van 20.00 tot circa 22.00 uur.
Tijdens deze informatieavonden
staat het programma en de mogelijkheid om hiervoor als vrijwilliger te

Foto Marian van Alphen

F

Kinderen begeleiden in de Brabantse Natuur
Heb jij ervaring in het begeleiden
van kinderen en wil je jouw liefde
voor de natuur met ze delen? Dan is
vrijwilliger worden in Het Bewaarde
Land wellicht iets voor jou.

werken centraal.
Opleidingen tot wachter van Het
Bewaarde Land
Daarnaast organiseert Stichting Het
Bewaarde Land dit voorjaar een
tweetal opleidingen voor nieuwe
vrijwilligers, die in Het Bewaarde
Land Wachters worden genoemd.
De opleiding bestaat uit een driedaagse training op één van de Bewaarde Landlocaties gevolgd door
drie dagen als hulpwachter met een
ervaren wachter. Na de opleiding
bepaal je zelf hoe vaak je een
groepje kinderen wilt begeleiden.
Als wachter maak je kinderen op
speelse wijze vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten
bouwen, kruiden en bessen eten,
allerlei planten en dieren leren kennen, sluipspelletjes doen en nog
veel meer.
Opleidingsdata voor dit jaar zijn:
Woensdagen 20 en 27 mei en 3 juni
in de Drunense Duinen.
Meer informatie of aanmelden
Meer informatie op de website:
www.hetbewaardeland.nl
Aanmelden kan via:
info@hetbewaardeland.nl
of via
T: 0411 683407

IJsvogel,
foto Loes Schaerlaeckens
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Waarnemingen in de streek
et aantal e-mails dat naar
mij werd opgestuurd, was
deze keer wel heel erg klein. De
rubriek “Uit de mailbox” bevat nu
dan ook het werkelijk aantal berichten dat werd verstuurd. Uit
deze reeks van waarnemingen is
een overzicht samengesteld, waarbij uiteraard de website waarneming.nl weer is geraadpleegd voor
onze streek.
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 we toch regelmatig te maken hadden met een beetje vorst en
winterse neerslag wijzen de cijfers
uit dat de huidige winter weinig
voorstelde. Het was zachter, zonniger en natter dan normaal. Vorig
jaar hadden we nog minder winter
en was het zelfs de op één na zachtste winter sinds het begin van de
metingen. Op enkele koude dagen
met sneeuw in het noordoosten na,
kende winter 2014 vrijwel geen
winterweer.
Het totale aantal ganzen in de streek
was beduidend lager dan vorig jaar.
Maximaal werden 1000 toendrarietganzen gezien (Bleeke Heide) en
2.000 kolganzen (eveneens Bleeke
Heide). Opvallend was verder dat
evenals vorig jaar de ganzen veel
meer verspreid gezien werden.
Grootste aantallen werden gezien

op de Bleeke Heide en op Grazen in
Chaam.
In december en januari werden op
diverse plekken kleine zwanen gezien met een maximum van 11
exemplaren op 20 januari op de Castelreesche Heide, wat schril afsteekt
bij de 117 exemplaren van vorig
jaar. In tegenstelling tot vorig jaar
werden nu meer wilde zwanen gezien, met een grootst aantal van 22
exemplaren op 17 januari op de
Veldbraak.
Dit jaar werden minder waarnemingen van de blauwe kiekendief gemeld. Deze roofvogel werd gezien
in het gehele Mark & Leij gebied,
met een grootst aantal van 2 exemplaren, gedurende een paar weken in
januari op de Regte Heide.
Op 26 december werd een kleine
barmsijs gezien op de Regte Heide
en op 20 januari werd een grote
barmsijs gezien in ’t Merkske.
Met de patrijs gaat het bar slecht in
de streek. In totaal werd maar 7
maal een groep patrijzen gezien, met
wel een maximum van 12 patrijzen

op 3 december in de Kromme
Hoek.
De grote zilverreiger is inmiddels
een vertrouwde verschijning in
onze streek en deze vogel werd de
gehele winter op vele plaatsen gezien in grotere aantallen dan vorig
jaar.
Slechtvalken werden gezien op de
Castelreesche Heide, Bleeke Heide, Chaamse Heide en de Regte
Heide. Opvallend was de waarneming van 3 slechtvalken op 19 januari in de Kromme Hoek.
Op 21 december werd een middelste bonte specht gezien op de Regte
Heide en op 4 januari een in het
Valkenberg. Kruisbekken werden
vele malen gezien deze winter in
heel het Mark & Leij gebied. Op de
Bleeke Heide overwinterde een
grote groep wulpen en maximaal
werden 510 exemplaren geteld.
Het aantal waarnemingen van klapeksters was iets meer dan vorig
jaar. Op de Strijbeekse Heide werd
evenals vorig jaar geen enkele
klapekster gezien! De meeste waarnemingen van een klapekster werKolgans, foto Piet Munsterman, stichting Saxifraga

H

den gedaan op De Regte Heide.
Deze winter werden opvallend veel
goudhanen gezien, in totaal 50
waarnemingen met een maximum
van 20 exemplaren op 7 januari op
de Castelreesche Heide.
Op 16 januari werd een goudplevier gezien op de Bleeke Heide.
Geelgorzen werden soms in grote
aantallen gezien vooral in ’t
Merkske, met een maximum van
76 geelgorzen bij de Baarlebrug.
Enkele waterrallen werden gezien
op de Regte Heide en in ’t Merkske.
BIJZONDERE
WAARNEMINGEN

Pontische Meeuw
In de derde week van februari werden enkele malen een of meer Pontische meeuwen gezien op de
Bleeke Heide, de eerste waarnemingen voor zover mij bekend in
ons werkgebied. De Pontische
meeuw, nog niet zo lang geleden
de Kaspische geelpootmeeuw genoemd, is vanaf 1988 bekend uit
Nederland. Voorheen kwam de
soort hier misschien wel voor,
maar werd hij niet herkend. Meer
aandacht voor grote meeuwen en
verbeterde
determinatiekennis
brachten aan het licht dat hij allesbehalve zeldzaam is in ons land,
voornamelijk in het winterhalfjaar.
De soort neemt overigens in zijn
oostelijke broedgebieden toe, wat
een deel van het stijgende aantal
waarnemingen bij ons verklaart.
De Pontische meeuw komt voor
rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, de oostelijke grens van
het verspreidingsgebied wordt gevormd door de Transbaikal. De
soort lijkt zich uit te breiden in
noordwestelijke richting; recentelijk zijn er ook broedgevallen bekend uit Duitsland en Polen. De
meeste vogels trekken in de winter

naar het zuiden om te
overwinteren rond de
Rode Zee, de Perzische Golf en de kust
van Turkije. Een deel
van de vogels brengt
de winter echter door
aan kust van de
Noord- en Oostzee.
Dit is dan ook de periode dat de kans om
een Pontische meeuw
te zien in de Benelux
het grootst is. In Nederland is de soort te
zien langs grote rivieren, meren, kanalen,
havens tot aan stadsgrachten.
Kraanvogel
Deze winter verbleven twee kraanvogels geruime tijd
op de Ulicootse Heide en op de
Kromme Hoek (zie de e-mails). Dit
is erg bijzonder, omdat kraanvogels
normaal doorvliegen naar Lac du
Der in Frankrijk en naar Spanje en
daar de winter doorbrengen.
Kraanvogels worden elk jaar gezien
tijdens de trek in het voor- en het
najaar. De kraanvogel mag inmiddels weer als broedvogel in Nederland genoteerd worden. In 2001 zijn
er 3 paren in het Fochteloërveen
gebleven in de broedtijd. Eén van
deze paren heeft daar begin mei een
jong gekregen. In 2003 is een tweede stelletje tot broeden gekomen.
Tot en met 2010 zijn er inmiddels
jaarlijks broedgevallen geweest. Er
is een heel geleidelijke stijging
(2010: 3 broedparen) waarneembaar. De soort is uitermate gevoelig
voor verstoring en de broedresultaten bedragen ongeveer een half volgroeid jong per nest. In 2011 kwam
voor het eerst in tien jaar geen enkel
paar tot broedsucces. Dit was onder
andere te wijten aan droogte, brand
en verstoren.
In 2012 werd door de kraanvogel
voor het eerst succesvol gebroed in

Goudhaan, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga
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het Dwingelderveld. In het Natuurpark Lelystad bij Lelystad is een
groep kraanvogels die als kern moet
gaan dienen voor de introductie van
de kraanvogel nabij de Oostvaardersplassen. Eén van de strategieën
is om wilde kraanvogels te trekken
door de aanwezigheid van gekortwiekte vogels.
Goudvink (foto p. 19)
Afgelopen jaar en ook deze winter
werden opvallend veel goudvinken
gezien, meer dan welk jaar ervoor
dan ook. In 2014 werd 89 keer een
goudvink gezien in het Mark & Leij
gebied. De goudvink is in Nederland een vrij algemene broedvogel
van zandgronden waarop naaldbos
staat.
Goudvinken kom je tegen in oude
en jonge naaldbossen, gemengde
bossen, loofbossen, parken en in
grote tuinen met veel variatie en
ondergroei. In de ondergroei maken
ze hun nest. In boomgaarden wordt
een goudvink door fruittelers niet
graag gezien. Ze eten namelijk in
groot tempo de knoppen op. Door
de heldere kleuren is het mannetje
met geen enkele vogel te verwarren,
vooral de oranjerode buik is onmis-
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Vuurgoudhaan
Deze winter en ook in 2014 werden
tamelijk veel vuurgoudhanen gezien, veel meer dan in alle voorgaande jaren deze eeuw. De vuurgoudhaan (vroeger vuurgoudhaantje
genoemd) wordt 9 tot 10 cm groot
en is iets groter dan de nauw verwante goudhaan, die de kleinste
Europese vogelsoort is. De vuurgoudhaan lijkt sterk op de goudhaan en is nauwelijks groter. De
kenmerkende koptekening verschilt
echter duidelijk, in tegenstelling tot
de goudhaan heeft de vuurgoudhaan
een zwarte oogstreep en witte strepen boven en onder het oog. De

kruinstreep is bij het mannetje soms
erg breed en bevat bij het mannetje
ook oranje veren. De oranje veren
zijn meestal bedekt door de gele
veren en dan alleen zichtbaar als de
vogel deze veren opzet.
De zang bestaat uit een serie hoge

tonen, die elkaar steeds sneller opvolgen, terwijl de toonhoogte steeds
verder toeneemt. Doordat de vuurgoudhaan erg klein is, verbruikt de
vogel veel energie om warm te blijven, dit is de reden dat 's winters
veel vuurgoudhanen overlijden als
gevolg van kou en voedselgebrek.

Kraanvogels, foto Harrie Timmermans

kenbaar. Het vrouwtje is veel minder helder gekleurd, maar is net als
het mannetje te herkennen aan de
witte stuit, de zwarte staart en de
zwarte kruin. Vooral in de vlucht
vallen de witte vleugelstrepen en de
witte stuit op, die beiden afsteken
tegen de verder zwarte vleugels en
staart.
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Smelleken, foto Peter Meininger, stichting Saxifraga

Het nest bestaat uit mos en spinrag
en wordt door het mannetje alleen
gebouwd. In de winter trekken de
meeste vuurgoudhanen naar ZuidEuropa, maar er blijven ook vogels
in Nederland achter.

Het mannetje is van boven leigrijs;
de bovenkant van het vrouwtje is
donkerbruin. Zowel het mannetje
als het vrouwtje hebben een lichtere
onderkant. Deze kleine valk is een
vrij zeldzame verschijning in onze
streek. In totaal vind ik 141 waarnemingen in mijn digitale archief, dat
meer dan 40 jaren beslaat. Volgens
mijn archief werd deze valk in
vroegere jaren vaker gezien dan
tegenwoordig.
Het smelleken, de kleinste van de

valkenfamilie, is in ons land alleen
tijdens de trekmaanden en in de
winter te zien. Broeden doen ze in
lage struiken op de toendra’s van
noordelijk Europa. Het smelleken
trekt mee met zijn prooi: piepers,
lijsters en vinken die hij na een korte achtervolging verrast. De beste
kansen om een smelleken in Nederland te zien zijn langs de kust, op
de Waddeneilanden en in Zeeland.

Vaak wordt er naar Vogelbescherming Nederland of SOVON Vogelonderzoek Nederland gebeld met de
mededeling dat er een smelleken in
de achtertuin zit die een spreeuw of
mus heeft gevangen. Deze waarnemingen hebben zonder uitzondering
betrekking op een (jonge) sperwer.
Smellekens komen van nature niet
in steden en dorpen voor, jonge of
mannetjes sperwers wel.

Goudvink, foto Jan Nijendijk, stichting Saxifraga

Smelleken
Op 18 januari werd op de Veldbraak een smelleken waargenomen.
Het smelleken is de kleinste roofvogel van Europa, met zijn spanwijdte
vanaf circa 50 cm (mannetjes). De
grootte van het vrouwtje is vergelijkbaar met die van de torenvalk,
maar ze heeft een wat forser postuur.
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Mensen blijf toch alsjeblieft in de auto zitten en laat de vogels met rust!!!

UIT DE MAILBOX

Sineke Plasier op 10 december:
Al de hele week signaleer ik een
valkachtige vogel in onze tuin.
Jaagt flink op de mezen. Zag al wel
dat het geen gewone valk was. Gisteren (9 december) zat hij op de
tuintafel en kon ik hem goed observeren (helaas te laat om te fotograferen). Grijs/blauw bovenkleed met
een mooie oranje/bruine borst en
kleiner dan een Vlaamse gaai. Opgezocht en het blijkt dus een smelleken te zijn. Hopelijk laat hij zich
nog vaker zien.
Twan Mols op 21 december:
Vanmorgen op de Rielsche heide: 1
klapekster en 1 vr. blauwe kiekendief, verder onder andere 1 torenvalk, diverse buizerds, een stuk of
20 ringmussen, veel vinken, groenlingen, en enkele rietgorzen.

Ad Jansen op 21 december:
Genietend van een lekker maal tijdens ons familiediner, zie ik achter
het huis op de geoogste maisakker 4
kraanvogels foerageren! Lijkt mij
erg uitzonderlijk zo laat in december
Frank Degenaar op 25 december:
Ha Jan, zojuist zag ik bij het Meer
(Hondsdonk) een ijsvogeltje.
Ad Jansen op 27 december:
In de gestaag neervallende sneeuw
komen plotsklaps 4 kraanvogels
laag over mijn huis gevlogen. Zij
landen even verder op de besneeuwde gronden aan de overkant. Het
zijn ws. die 4 die eerder deze week
gedurende een paar dagen te zien
zijn geweest in en om Ulicoten. Dus
zouden ze al een week hier verblijven.
Frie Boon op 12 januari:
Hallo Jan, vanavond hoorde ik in
Breda aan de Claudius Prinsen-

laan de merel fluiten. Die denkt
dat het al februari is.
Ad Jansen op 13 januari:
Zojuist 16.45 uur komen weer twee
kraanvogels gevlogen over mijn
huis; nu richting Maaijkant vliegend! Zeer bijzonder.
Twan Mols op 19 januari:
Op de Rielsche heide was de klapekster weer aan het jagen, ondanks
de regen was hij/zij mooi veelvuldig biddend boven de akkerranden
te bewonderen, verder 3 buizerds,
rietgorzen, groenlingen en vinken,
Voor degene die het gebied niet
kennen, 51°31'56.24"N
4°59'8.05"O. Niet echt een gebied
met veel natuurschoon, wel redelijk veel vogeltjes.
Huub Don op 19 januari:
Vanochtend drie slechtvalken in ’t
Merkske; de kraanvogels (2 ad.)
van Ad Jansen trof ik aan op een
maisakker a/d Vossendijk, zelfs af
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en toe roepend!
Huub Don op 26 januari:
De 2 kranen op de Ulicootse Heide
zijn nog steeds aanwezig, wel
schuw, dus ruim afstand houden is

geboden.
Huub Don op 12 februari:
Sinds de publicatie op waarneming.nl van de pleisterende kraanvogels aan de Kromme Hoek neemt
de populariteit toe en dan kun je er
op wachten: vandaag vond een vogelfotograaf het nodig om de kraanvogels van hun vaste pleisterplaats
(het plasje aan de Kromme Hoek) te
verjagen (zie fotoreeks). Toen ik na
een rondje rijden terugkwam was
meneer natuurlijk nog dichterbij
geslopen.....

Ad Jansen op 14 februari:
Zojuist 6 ooievaars boven mijn
huis, vliegend en thermiekend richting Baarle-Nassau/Alphen.
Sandra Reijnders op 18 februari:
Op 16 februari zat ik in het zonnetje
buiten ten westen van Galder en er
scharrelden wat vogeltjes door de
thuja. Ik zag twee koolmezen en
een pimpelmees en keek ineens verbaasd naar een goudhaan vrouwtje.
Ze zat vlak bij me. Prachtig!
Jan Vermeulen

In deze rubriek
zijn de waarnemingen tot en met
1 maart 2015 verwerkt.
Met dank aan allen die de
moeite namen hun
waarnemingen door te geven.
Iedereen kan zijn
waarnemingen
liefst via e-mail,
doorgeven aan:

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

Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam
E-mail:
jemvermeulen@kpnmail.nl
Tel.: 0161 491327
SMS: 06 4814 7753

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
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Poetsbestek Chaamse beken
het beoordelen van de natuurgebieden. Als dit consequent wordt gedaan, zegt een voor- of achteruitgang iets over het beheer, de (a-)
biotische omstandigheden en de
randinvloeden. Hoopvolle en mooie
waarnemingen zijn onder andere
het uitbreiden van gevleugeld hertshooi, moesdistel en knolsteenbreek
in het Broek. Ook icarusblauwtje en
levendbarende hagedis zijn vaker
gezien. Minder blij is Natuurmonumenten met de waarnemingen en
verspreiding van exoten als japanse
duizendknoop en waternavel. Het
aanpakken hiervan zal veel tijd en
geld vergen.

N

atuurvisie
Natuurmonumenten hanteert voor de evaluatie van haar
beheer een zogenaamde kwaliteitscyclus. In deze cyclus wordt op
vastgestelde momenten gekeken
hoe de natuur er voor staat, wat de
effecten van het beheer zijn en
welke kansen/knelpunten er nog
zijn.
Tegenwoordig wordt deze toets
uitgebreid met bijvoorbeeld recreatie en cultuurhistorie. En wordt
hierbij ook steeds vaker en nadrukkelijker de omgeving gevraagd een
inbreng te leveren. Voor 2015 staat
de natuurvisie voor onze natuurgebieden tussen Breda en de Belgische grens op het programma: de
Chaamse Beken, het Markdal en de
Hollandse Bossen. De oude visie
dateert van voor het uitvoeren van
de ruilverkaveling, dus het actualiseren van de doelen is nuttig. Deze
visie zal op hoofdlijnen voor 10 à
15 jaar bepalen wat Natuurmonumenten dagelijks in haar natuurgebieden zal doen. Dit kan betekenen
dat het huidige beheer wordt voort-

gezet, maar ook dat er op basis van
ontwikkelingen andere keuzes worden gemaakt die buiten direct zichtbaar zijn.
Zoals gezegd willen we hierbij
graag het gesprek aangaan met betrokkenen, individueel of namens
een achterban. Belangrijke partners
voor Natuurmonumenten in dit gebied zijn Mark en Leij, de Agrarische Natuurvereniging, recreatieondernemers, andere grote en kleine natuurbeheerders, gemeente Alphen-Chaam en waterschap Brabantse Delta. Daarnaast worden ook
inwoners en andere belanghebbenden, zij het wat minder inhoudelijk,
betrokken. Over de visie zullen we
breed communiceren, bijvoorbeeld
via persberichten en excursies. Dit
zal naar verwachting allemaal
plaats vinden voor de zomer. In een
volgende nieuwsbrief kom ik hier
graag op terug.
Monitoren
In de afgelopen periode hebben
boswachters en vrijwilligers weer
diverse inventarisaties uitgevoerd.
Deze informatie wordt gebruikt bij

Poetsbestek
Na jaren (decennia?) van planvorming, heel veel praten en voorbereiden zijn in de afgelopen jaren veel
werkzaamheden in het kader van de
ruilverkaveling
Baarle-NassauChaam uitgevoerd. Agrarische verkaveling, waterbeheersing, natuur
en recreatie hebben een enorme
impuls gekregen. Het beheren van
het buitengebied is nooit klaar,
maar een ruilverkaveling uiteindelijk wel. In 2015 zal het laatste bestek worden uitgevoerd, een zogenaamd poetsbestek voor zaken die
tijdens de voorgaande werken niet
zijn gerealiseerd of nog opgepoetst
moeten worden (geoptimaliseerd).
Op de percelen in beheer bij Natuurmonumenten zijn dit vooral
kleinschalige
werkzaamheden,
maar met een groot effect op landschap en natuur. Juist door de aanleg/ontwikkeling van een poel, een
rij bomen, een houtsingel, een ruigtestrook, het dempen van een sloot
of juist het afgraven van een verrijkte bouwvoor, wordt een veel
groter gebied mooier en robuuster.
De kenmerkende kleinschaligheid
wordt vergroot, soorten kunnen
zich verspreiden en zelfs (op)nieuw
vestigen en een gewenste vernatting
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of verschraling wordt gerealiseerd.
Allemaal noodzakelijk voor een
robuust landschap waarin je prettig
kunt wonen, werken en recreëren.
Landschapselementen
Met het aanbrengen van beplanting
en het graven van poelen worden
landschapselementen toegevoegd
die bijdragen aan het herstel van de
kleinschaligheid die zo kenmerkend
is/was voor het Chaamse bekenstelsel. In al die afwisseling vinden
veel planten- en diersoorten een
plekje als leefgebied of gebied om
zich door te verplaatsen. Door
schaalvergroting en mechanisatie in
de landbouw, het in onbruik raken
van geriefhout en ontwatering zijn
veel landschapselementen in de
afgelopen eeuw verdwenen. Dankzij allerlei inspanningen is er gelukkig ook gewerkt aan het herstel van
veel van die elementen. Ook hier
geldt weer: met het poetsbestek
wordt nog een slag geslagen, maar
af is het landelijk gebied nooit.
Zorg en uitbreiding blijven ook na
deze werken noodzakelijk. Natuurmonumenten zet zich, samen met
andere partners, graag voor dit bijzondere landschap in.
Grondverzet
Naast de aanleg van landschapsele-

menten vindt er ook grondverzet
plaats. Zo wordt op voedselrijke
delen de bovenste 25 tot 35 cm afgegraven om veel voedingsstoffen
snel af te voeren. Deze voedselarme
en schrale uitgangssituatie zal op
termijn ook weer bijdragen aan
meer biodiversiteit. Dus van soortenarme graslanden naar meer structuur, kruiden en grassoorten. Een
hele flauwe oever langs een waterloop, poel of beek is bovendien een
prachtige zone die ieder seizoen en
periode in het jaar weer anders is
(van heel nat tot opdrogend). Deze
zogenaamde pendelzone biedt ieder
jaar op een telkens andere plek wel
een mogelijkheid voor planten om te
kiemen (in een nat jaar iets hoger en
in een droog jaar iets lager). Zo blijven soorten behouden op die plek en
is een plek of systeem robuust genoeg om een nat of droog jaar te
overleven.
Op enkele delen langs de beken
worden stukjes afgegraven. Deze
lage stukjes ontwikkelen zich tot
stroken moerasbos en begeleiden
hiermee de beek. Van oudsher waren dit de hoekjes die echt te nat
waren om te hooien en daarmee de
groei van Zwarte els, diverse Wilgensoorten, Zachte berk en Gagel
mogelijk maakten. Ook hier zie je
dus weer dat met kleine maatregelen

de variatie langs de beken kan herstellen. Een variatie die we wellicht
niet zelf kennen van die plek of
waar geen beelden van zijn, maar
die op basis van bodemonderzoek
en historische kaarten duidelijk aantoonbaar zijn. Iedere verandering in
het landelijk gebied roept reacties
op. Mijn ervaring is dat je met het
vertellen van het verhaal (wat,
waarom, hoe) achter de ingreep
(delen van) de weerstand kan omzetten in begrip en na verloop van
tijd zelfs voor waardering. Met alle
inrichtingen en het beheer hoopt
Natuurmonumenten het gebied aantrekkelijker te maken voor de natuur en de mensen, voor nu en voor
nog heel veel jaren.
Digitale nieuwsbrief
Natuurmonumenten geeft maandelijks een informatieve digitale
nieuwsbrief uit, met regionale
nieuwtjes, aangevuld met grote landelijke onderwerpen. Aanmelden is
natuurlijk gratis en kan via:
westbrabant@
natuurmonumenten.nl
of rechtstreeks via:
www.natuurmonumenten.nl/
gratisnatuurbrief
Er is ook een nieuwsbrief junior die
voor iedere schoolvakantie verschijnt, vol met avontuurlijke natuuractiviteiten voor kinderen van 4
tot 12 jaar.
Fundrunner
Natuurmonumenten is altijd op
zoek naar goede combinaties en
samenwerkingen. Een leuk nieuwtje
is de app van fundrunner. Door
sportief en gezond in de natuur te
hardlopen,
wandelen,
fietsen,
schaatsen, kanoën of zeilen dragen
sponsoren concreet per km bij en
voor jou is het gratis. Meer info:
https://www.natuurmonumenten.nl/
steun-al-sportend-de-natuur
Tekst en foto’s

Frans van Zijderveld

Mark & Leij Nieuwsbrief

24

Uitgelicht

I

van de rechtse Republikeinen en de
vislobby. Volgens
wetenschappers
zijn
beschermde
gebieden hard nodig zodat het zeeleVS creëren enorm zeereservaat
De
Verenigde
Staten
(lees
ven zich kan her“Obama”) hebben aangekondigd
stellen. Majestueueen enorm zeereservaat te gaan creze
walvissen,
ëren. Het reservaat is een uitbreischildpadden
en
ding van bestaande reservaten rond
visbestanden zijn
Dolfijn, foto Rob Felix, stichting Saxifraga
Amerikaanse atollen in de Stille
allemaal aan het
Oceaan. Natuurbeschermers noeverdwijnen.
men het besluit van Obama histoOceaanwetenschappers hopen dat
dam, een groot natuurgebied ontrisch.
andere landen het voorbeeld van de
wikkelen waar bijvoorbeeld de
Het nog op te richten zeereservaat
VS zullen volgen.
zeearend, de steur, de bruinvis en
heeft een grootte van 789 duizend
Obama zelf beschreef het gebied als
de witsnuitdolfijn zich kunnen vesvierkante kilometer en is daarmee
een van de meest waardevolle en
tigen.
ruim dertig keer groter dan Nederongerepte natuurgebieden van de
Het Haringvliet is sinds 1970 door
land. Binnen die oppervlakte verVS: “Ik gebruik mijn autoriteit als
een dam van de Noordzee afgeslobieden de VS commerciële visserij,
president om de kostbaarste delen
ten, als onderdeel van de Deltawerhet dumpen van afval en het boren
van ons land te beschermen, zowel
ken. Anderhalf jaar geleden besloot
naar olie. Op dit moment is
op het land als in de oceaan”, zei
minister Schultz dat de deuren van
het Nationaal Park Noordoosthij.
de sluizen in 2018 op een kier
Groenland, met 972 duizend viergaan, waardoor het Haringvliet
Bron: de Volkskrant
kante kilometer, het grootste zeereweer een combinatie wordt van
servaat van de wereld. Toch had het
zoet en zout water. Volgens de zes
Herstel getijdenlandschap Haniet veel gescheeld want Obama
organisaties biedt dat "een historiringvliet
wilde eigenlijk een nog groter geZes natuurorganisaties krijgen een
sche kans om de verloren natuur in
bied beschermen, namelijk 1250
miljoenendonatie om het getijdenhet Haringvliet te herstellen".
duizend vierkante kilometer, maar
landschap in het Haringvliet in ere
De natuurorganisaties willen voor
daar kreeg hij geen groen licht
te herstellen. Ze willen in het ge2018 een deltalandschap ontwikkevoor. Hij stond onder zware druk
bied, even ten zuiden van Rotterlen met slikken, schorren en rietvelden. Verder komen er vogeleilanden en schelpdierbanken. Het
Otter, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga
moet volgens het Wereld Natuur
Fonds, de initiatiefnemer, een walhalla opleveren voor vissen, bruinvissen, dolfijnen en vogels.
Gisteravond werd bekendgemaakt
dat de Nationale Postcode Loterij
13,5 miljoen euro aan het project
schenkt. Het is de grootste schenking die de loterij dit jaar doet.
Bron: NOS.nl
n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van
milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven.

Wolven in Duitsland
Op slechts 200 km van de Nederlandse grens had een Duitse boswachter het geluk een roedel van 8
wolven tegen te komen. Hij slaag-
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2014: Het jaar van de oostelijke
vos
Een nieuwe dagvlindersoort in Nederland, dat komt niet vaak voor.
En zeker niet vele tientallen exemplaren. In juli 2014 kwam een vlinder ons land binnen die nog nooit
eerder in Nederland was gezien:

de oostelijke vos. Het ging niet om
een enkele zwerver, maar om tientallen tot honderden exemplaren.
Het is, zoals de naam al aangeeft,
een soort uit het oosten. De oostelijke vos begon een paar jaar geleden
ineens veel talrijker te worden in
Rusland. Recentelijk begon de soort
zich westwaarts uit te breiden. Drie
jaar geleden kwamen er duizenden
binnen in Finland, daarna was Zweden aan de beurt, begin dit jaar werd
Noorwegen bereikt en nu dus ook
Nederland. Of de vlinders zich hier
vestigen is de vraag. Begin augustus
werd er een aangetroffen in een bunker waar de soort zou kunnen overwinteren, maar of dit ook succesvol
gebeurt en of er genoeg zijn om zich
in 2015 voort te planten is maar zeer
de vraag.
Bron: De Vlinderstichting
De Nederlandse otterpopulatie
breidt zich uit, maar inteelt neemt
toe
De otterpopulatie is in 2013/2014
opnieuw toegenomen. Het aantal
wordt nu geschat op zo’n 140 otters.
Minder gunstig is dat uit de DNAanalyses naar voren komt dat individuele otters steeds minder genetische variatie vertonen als gevolg
van inteelt. Welke gevolgen dit zal
hebben voor de populatie is vooralsnog onduidelijk, maar de kans dat
‘schadelijke genen’ tot expressie

Wolf, foto Marianne van Riel

de erin een filmpje te maken. Het
betrof pa en ma en 6 eenjarige wolven. Wat opvalt is dat de wolven
weinig schuw zijn.
Link naar het filmpje: http://
www.ndr.de/fernsehen/sendungen/
hallo_niedersachsen/Foerster-filmt
-acht-Woelfe-in-derHeide,hallonds 25270.html
De dichtstbijzijnde wolven zijn er
twee op de Truppenübungsplatz bij
Meppen, net over de grens bij
Nordhorn. Het vrouwtje zit daar
inmiddels voor het tweede jaar
(dna zekerheid) en afgelopen jaar
is er een man bij gekomen. Dus
valt er wellicht in maart/april een
worp te verwachten. Tegen de zomer volgen er dan uitstapjes met
het nieuwe roedel, mogelijk ook
naar Nederland. Overigens zijn er
al verspreide waarnemingen uit die
hoek geweest. Mogelijk zijn de
uitstapjes naar Nederland al gemaakt maar het bewijs leveren is
moeilijker (info: bioloog Dick
Klees).
Bron: www.ndr.de en Dick Klees

gaan komen is duidelijk aan het
toenemen. De inteelt is een gevolg
van het paren van individuen die
genetisch steeds meer op elkaar
lijken. Onderzoek bij andere zoogdiersoorten laat zien dat dit ten koste kan gaan van de vruchtbaarheid
van wijfjes of van de overlevingskans van jonge dieren die minder
resistent worden voor ziektes. Aangezien de otterpopulatie in Nederland nog altijd geïsoleerd is van
andere populaties, zal de inteelt niet
op natuurlijke wijze afnemen. Daarom is het noodzakelijk op korte
termijn ‘vers bloed’ in te brengen in
de populatie door het bijplaatsen
van genetisch niet verwante individuen.
Het afgelopen jaar is de otter opgedoken in nieuwe leefgebieden zoals
de Nieuwkoopse Plassen, het Leekstermeer en de Ooijpolder. Wel
neemt het aantal verkeersslachtoffers sterk toe en houdt min of meer
gelijke tred met de groei. Het onderstreept het belang dat serieus
werk moet worden gemaakt met het
veiliger maken van wegen voor otters en het oplossen van knelpunten.
Er is inmiddels overeenstemming
tussen rijk en provincies over het
aanpakken van de zeven belangrijkste knelpunten.
Bron: Alterra
Steeds meer wilde katten in Limburg
In het Vijlenerbos bij Vaals is een
vierde Europese wilde kat voorzien
van een halsbandzender. Dit is het
eerste vrouwtje dat gevangen werd.
Langzaam maar zeker wordt meer
bekend over de aantallen wilde katten in Zuid-Limburg.
De Europese wilde kat is een wild
dier dat oorspronkelijk in Europa
thuishoort. Het is een andere soort
dan onze huiskat, die afstamt van
de Afrikaanse wilde kat.
Tegen de verwachtingen in zijn in
de periode juni tot en met december
2014 vier wilde katten voorzien van
een halsbandzender. Drie gezenderde dieren zijn katers, de vierde een
poes.
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Uit de verzamelde gegevens blijkt
dat de kolonisatie veel sneller verloopt dan verwacht. Een van de gezenderde dieren is een jong dier van
nog geen jaar oud. De jonge kater is
in het Vijlenerbos geboren, want op
deze leeftijd leven jonge wilde katten nog in het leefgebied van hun
moeder. In zijn leefgebied zijn ook
nog twee ongezenderde dieren
waargenomen. Men schat dat er, in
de periode juni tot en met december, minimaal zeven verschillende
wilde katten in het Vijlenerbos
rondliepen.
Bron: Ark
Beren, wolven, lynxen en veelvraten gaan goed in Europa
Eigenlijk gaat het best goed met de
roofdieren in Europa. Leek het in
de vorige eeuw dat er voor de beren, wolven, lynxen en veelvraten
geen plaats meer zou zijn in dit werelddeel, inmiddels heeft een efficiënt natuurbeleid ervoor gezorgd dat
al deze dieren weer in de lift zitten.
Onlangs is er een officiële inventarisatie gemaakt in alle Europese
landen (m.u.v. Wit Rusland, Rusland en de Oekraïne). De cijfers
zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Science’.
Met uitzondering van België,
Luxemburg en Nederland komen in
alle Europese landen één of meerdere van de onderzochte roofdieren

voor. Er lopen zo’n 17.000 beren
rond in Europa, verdeeld over 22
landen. 12.000 Wolven, verdeeld
over 28 landen. 9000 Lynxen in 23
landen en 1250 veelvraten verdeeld
over de drie Scandinavische landen.
Hoewel in veel landen discussie
wordt gevoerd over bijvoorbeeld het
afschieten van wolven, zet de opmars van al deze roofdieren gewoon
door.
Bron: Roots
Alarmfase voor boerenlandvogels
Vogelbescherming ziet zowel lichtals zorgpunten in de Nederlandse
vogelstand. Het uitzonderlijk goede
‘muizenjaar’ van 2014 gaf een enorme boost aan muizeneters zoals reigers, torenvalken, uilen en andere
roofvogels. Nog nooit werden er
zoveel velduilen gezien. De verbetering van de waterkwaliteit en de
daarop volgende terugkeer van waterplanten in de Randmeren laat zien
dat natuurherstel goed werkt. Ook
inrichting van nieuwe natuurgebieden, zoals Utopia op Texel en Plan
Tureluur in Zeeland laten positieve
resultaten zien.
Toch valt dit in het niet met het
enorme slagveld op het boerenland.
Boerenlandvogels gaan onverminderd hun ondergang tegemoet. Patrijs en veldleeuwerik zijn we al bijna kwijt. Weidevogels als grutto,
scholekster en watersnip volgen.

Samen met nog heel veel andere
soorten denderen ze op het platteland achteruit. De intensieve landbouw richt een slachting aan onder
de boerenlandvogels. Als we de
intensieve landbouw geen halt toe
roepen, zullen we binnen niet al te
lange tijd vogelsoorten zien uitsterven in Nederland.
Vogelbescherming Nederland wil
dat uiteraard niet laten gebeuren en
heeft daarom de bescherming van
de vogels van het boerenland uitgeroepen tot een van de speerpunten.
Met de campagne “Red de Rijke
Weide” vraagt Vogelbescherming
niet alleen aandacht voor het uitsterven van weidevogels, maar laat
met voorbeeldprojecten nu al zien
dat het kan.
Bron: Nieuwsbrief Vogelbescherming
Recordaantal neushoorns gedood
In Zuid-Afrika is dit jaar een recordaantal van bijna 600 neushoorns door stropers gedood. De
meeste van hun hoorn beroofde
neushoorns sterven, maar sommige
leven zwaargewond verder.
De stroperij is enorm toegenomen
door de gestegen prijs van hoorn
op de zwarte markt in Azië. Een
hoorn levert daar tienduizenden
euro's op. Aziaten kopen vermalen
hoorn omdat ze denken dat er geBeer, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga

Wilde kat, foto Jan van der Straaten,
stichting Saxifraga
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neeskrachtige en potentie verhogende stoffen in zitten.
Zo'n 70 procent van alle neushoorns ter wereld leeft in ZuidAfrika, de meeste in het Krugerpark.
Bron: NOS
Weinig jonge grutto's opgegroeid
in 2014
In 2014 zijn veel te weinig jonge
grutto’s vliegvlug geworden om de
populatie op peil te houden. Sinds
2011 worden deze jongen-tellingen
uitgevoerd. 2014 was het slechtste
jaar in de periode 2011-2014 met
ongeveer 4600 jonge grutto’s, terwijl er ruim 10.000 nodig zijn voor
een stabiele populatie. Hoofdreden
is het aanhoudende warme weer
waardoor het grasmaaien al in april
startte. Bij iedere maaironde gaan
er nesten verloren en sterven er
opgroeiende kuikens. Het slechte
broedresultaat in 2014 is een nieuwe klap voor de grutto, die al vanaf
1960 afneemt. Rond de jaren ‘60
was het nog een algemene vogel
met circa 125.000 paren, in 2011
waren er nog maar 40.000 paren
over. Vogelbescherming is zeer
bezorgd over de afname van de
grutto, die veroorzaakt wordt door
een structureel tekort aan jonge
vogels. Daarom vraagt Vogelbescherming provincies te kiezen
voor gebiedsplannen met veel en
kwalitatief goed beheer, omda zo’n
aanpak de afname kan stoppen of
zelfs tot een toename kan leiden.
Goede voorbeelden zijn de polder
de Ronde Hoep onder Amsterdam,
Eemland en een aantal gebieden in
Friesland.
Om de weidevogels voor Neder-

land te kunnen behouden is
Vogelbescherming Nederland
vorig jaar gestart met de campagne Red de Rijke Weide.
Inmiddels zijn bij de bijbehorende petitie bijna 100.000
handtekeningen opgehaald en
is er kaas op de markt gebracht gemaakt van melk van
koeien van weidevogelboeren.
Een deel van de opbrengsten
van deze kaas gaat rechtstreeks naar
weidevogelprojecten.
Bron: Vogelbescherming Nederland
2015: het Jaar van de Das!
De das. Een goedmoedige lobbes,
een prachtig dier met een sprekende
kop, een bewoner van oeroude
burchten en een sociaal dier met
sterke familiebanden. Omdat dassen
erg schuw zijn, is het tellen van deze
dieren erg lastig. Aangenomen
wordt dat er momenteel zo'n 6000
dassen leven in ons land.
Precies 30 geleden werd in de
Tweede Kamer de Dassennota goedgekeurd. Dit plan was breed gedragen, omdat het door partijen met
uiteenlopende belangen was opgesteld. Dit ambitieuze plan moest
ervoor zorgen dat de toen bijna uitgestorven das voor ons land behouden zou blijven. Dankzij de inspanning van terreinbeherende organisaties, Rijkswaterstaat, provincies,
herintroducties en de beschermingsinspanningen van Das&Boom is het
gelukt. Het gaat weer goed met de
das! En dat terwijl ons land steeds
voller wordt en het leefgebied voor
de das steeds meer onder druk komt
te staan.
Meer dassen en meer mensen betekenen meer onderlinge interacties.
Een van de meest opvallende daarvan zijn de circa 1000 dassen die
jaarlijks sneuvelen in het verkeer. In
dit Jaar van de Das willen wij daarom ook extra aandacht besteden aan
verkeersvoorzieningen, die dassen
veilig naar de overkant van de weg
moeten helpen.
In 2015 moet dus voor iedereen duidelijk worden dat we heel blij mo-

gen zijn met onze das en dat de bescherming zeer succesvol is geweest. Desondanks moeten we actief en alert blijven om dit dier voor
het nageslacht te behouden.
Meer informatie over het Jaar van
de Das is te vinden op:
www.jaarvandedas.nl.
Bron: De zoogdiervereniging
Aantal tijgers in India neemt fors
toe
De Indiase tijgerpopulatie neemt
toe. In 2013 werden ten minste
2226 tijgers geteld in de Indiase
bossen. Dat is fors meer dan de
1706 tijgers die in 2010 werden
waargenomen.
De Indiase minister van milieu Prakash Javadekar sprak van een
enorm succesverhaal en zei dat de
toename het gevolg is van de inspanningen van de regering om de
grote katten te beschermen. 'Terwijl
de tijgerpopulatie in de rest van de
wereld terugloopt, is er een stijging
in India. Dit is geweldig nieuws',
aldus de minister.
Voor de telling werden meer dan
9700 camera's gebruikt. Volgens
Javadekar is het de meest nauwkeurige tijgercensus ooit. 'Dit is nog
nooit eerder gedaan. We hebben
unieke foto's van meer dan tachtig
procent van de tijgers.'
Een eeuw geleden liepen er nog
zo'n honderdduizend tijgers rond in
de bossen van India. Door stroperij
en ontbossing daalde dat aantal gestaag, totdat de inspanningen van de
regering om de tijgers te redden in
2010 hun vruchten begonnen af te
werpen.
Bron: De Volkskrant
Johan Schaerlaeckens
Tijger, foto Marian van Alphen
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Neushoorn, foto Marian van Alphen
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