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S inds het gereed komen van de Landinrichting Baarle-Nassau in 1999 

worden elk jaar vrij grote aantallen steltlopers gezien op de Bleeke Hei-

de, voornamelijk in het voorjaar. Het hoogtepunt van de trek vindt altijd 

plaats in mei. In totaal zijn vanaf 1971 33 verschillende steltlopers gezien. 

Hier volgt een overzicht van deze trek. 

 

Scholekster 

Algemene doortrekker in het prille voorjaar. In maart worden altijd de groot-

ste aantallen gezien, zoals op 5 maart 2015 toen ca. 200 exemplaren werden 

gezien. De scholekster is broedvogel op de Bleeke Heide. 

 

Steltkluut 

Zeer zeldzame doortrekker in heel kleine aantallen in april en mei. In 2000 

broedde er een koppel op de Bleeke Heide. 

 

Kluut 

Regelmatige doortrekker in kleine aantallen in het voorjaar. Echter op 29 

maart 2010 werd een groep van 35 kluten gezien. In 2001 t/m 2003 en in 2006 

heeft de kluut op de Bleeke Heide gebroed. 

 

Kievit 

In het voor- en najaar, maar soms ook in de winter kunnen grote aantallen kie-

(Vervolg op pagina 3) 

ZomerZomer  

Steltlopertrek  

op de Bleeke Heide 
Tekst: Jan Vermeulen 
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Natuuragenda 
juni

23 dinsdag 19:00 Cursus grassen, russen en zeggen veld
27 zaterdag 13:00 Vlinderwandeling Marktplein Chaam
28 zondag 10:00 Jaarlijkse fietstocht Bellevue
29 maandag 19:30 Werkgroep vissen&macroinvertebraten veld
30 dinsdag 19:00 Cursus grassen, russen en zeggen veld

juli

13 maandag 19:30 Werkgroep vissen&macroinvertebraten veld
16 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue
18 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep veld
27 maandag 19:30 Werkgroep vissen&macroinvertebraten veld

augustus

3 maandag 19:30 Werkgroep vissen&macroinvertebraten veld

14 vrijdag Aanleveren kopij nieuwsbrief redactie@markenleij.nl

17 maandag 19:30 Werkgroep vissen&macroinvertebraten veld

20 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue
22 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep veld
31 maandag 19:30 Werkgroep vissen&macroinvertebraten veld

september

17 donderdag 20:00 Lezing de insectentuin Albert de Wilde Bellevue

17 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

19 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep veld

26 zaterdag 9:00 Werkdag Marktplein Chaam

oktober

15 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

17 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep veld

29 donderdag 20:00 Jaarvergadering Bellevue

29 donderdag 21:00 Lezing Markdal Sjef Langeveld Bellevue

31 zaterdag 9:00 Werkdag Marktplein Chaam

november

13 vrijdag Aanleveren kopij nieuwsbrief redactie@markenleij.nl
19 donderdag 20:00 Lezing natuurfotografie Jan van der GreefBellevue
19 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue
21 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep veld

28 zaterdag 9:00 Werkdag Marktplein Chaam
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nemen de laatste jaren toe en sinds 

enkele jaren broeden een klein aan-

tal paren op de Bleeke Heide. Op 5 

juli 2010 werden 33 exemplaren 

gezien. 

 

Strandplevier 

Zeer zeldzame verschijning op de 

Bleeke Heide. Slechts 3 waarnemin-

gen deze eeuw. Op 31 juli 2006 

werden 3 exemplaren gezien. 

 

Watersnip 

Doortrekker in soms grote aantallen 

in voor- en najaar. In augustus wor-

den vaak de grootste aantallen ge-

zien, zoals op 30 augustus 2000 toen 

ca. 200 exemplaren werden geteld. 

viten gezien worden op de Bleeke 

Heide. De aantallen kunnen dan 

oplopen tot meer dan 2.500 vogels. 

Op 5 maart 1983 werden ca. 4.000 

kieviten geteld. De kievit is een 

steeds zeldzamer wordende broed-

vogel van de Bleeke Heide. 

 

Goudplevier 

De laatste jaren steeds zeldzamer 

wordende doortrekker in het prille 

voor- en najaar. Op 9 maart 2013 

werden 80 vogels gezien. In de 

vorige eeuw werden grotere aantal-

len gezien, zoals op 11 maart 1979 

en 9 maart 1991 toen 500 exempla-

ren werden gezien. 

 

Zilverplevier 

Zeldzame doortrekker in zeer klei-

ne aantallen, voornamelijk in mei. 

Van 15 t/m 17 mei 2009 werden 4 

exemplaren gezien. In totaal 31 

waarnemingen sinds 2001. 

 

Bontbekplevier 

Doortrekker in kleine aantallen 

voornamelijk in april en mei. De 

grootste aantallen worden in mei 

gezien. Op 15 mei 2005 werden 67 

exemplaren gezien. 

 

Kleine Plevier 

Doortrekker in kleine aantallen 

vooral in april en mei. De aantallen 

(Vervolg van pagina 1) 

 

Op 20 mei 2000 werd een 

“blatende” watersnip gezien, maar 

het broeden is nooit vastgesteld. 

 

Bokje 

Een zeer zeldzame gast op de 

Bleeke Heide. Slechts 4 waarne-

mingen in 44 jaren. De laatste 

waarneming dateert van 9 januari 

2010. 

 

Grutto 

Algemene doortrekker vanaf febru-

ari t/m mei. Op 9 maart 1991 werd 

een groep van ca. 400 grutto’s ge-

zien. De grutto is een steeds zeldza-

mer wordende broedvogel van de 

Bleeke Heide. Vanaf 2001 wordt de 

IJslandse grutto elk jaar gezien. 

Maximum aantal op 10 maart 2012 

toen er 40 exemplaren werden ge-

zien. 

 

Rosse Grutto 

Zeldzame doortrekker bijna altijd in 

mei. Op 10 mei 2004 werden 9 

exemplaren gezien. In totaal 21 

waarnemingen van een of meerdere 

vogels sinds de eeuwwisseling. 

 

Regenwulp 

Algemene doortrekker. Hoogtepunt 

elk jaar van de trek van de regen-

wulp vindt plaats in april en begin 

mei. De regenwulpen gebruiken de 

laatste 20 jaren de Bleeke Heide als B
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slaapplaats. Op 15 april 2006 wer-

den op de slaapplaats maar liefst 

1300 exemplaren geteld. 

 

Wulp 

De wulp is eigenlijk geen doortrek-

ker op de Bleeke Heide maar een 

wintergast. Elke winter verblijven 

grote aantallen wulpen op de 

Bleeke Heide. Op 22 maart 1986 

werden meer dan 1000 wulpen ge-

teld, evenals op 31 januari 1989. De 

laatste jaren verblijven elk jaar ca. 

500 – 750 wulpen op de Bleeke 

Heide. De wulp is met enkele kop-

pels broedvogel. 

 

Zwarte Ruiter 

De zwarte ruiter wordt ieder jaar in 

het voor- en najaar in kleine aantal-

len gezien. De meeste waarnemin-

gen worden in april gedaan. Maxi-

mum aantal op 22 april 2014 toen 

20 exemplaren gezien werden. 

 

Tureluur 

Algemene doortrekker vanaf maart, 

maar het hoogtepunt is in april en 

mei. De laatste jaren nemen de aan-

tallen toe. Op 8 mei 2014 werden 

60 exemplaren geteld. De tureluur 

is een zeldzame broedvogel op de 

Bleeke Heide en ik heb deze eeuw 

enkele malen ouderparen met jon-

gen gezien. 

 

Poelruiter 

In ons land is het een zeldzame 

maar regelmatige verschijning. De 

laatste jaren worden er steeds meer 

poelruiters in ons land gezien, 

meestal in mei en augustus. In totaal 

zijn er op de Bleeke Heide 6 gezien. 

Op 30 april 2014 werden 3 exempla-

ren gezien. De andere 3 waarnemin-

gen werden allen in mei gedaan. 

 

Groenpootruiter 

Een doortrekker in behoorlijke aan-

tallen. De meeste groenpootruiters 

worden gezien in april en mei. Op 

27 april 2008 en 22 april 2014 wer-

den 25 exemplaren gezien.  

 

Witgat 

Algemene doortrekker in kleine aan-

tallen. De meeste waarnemingen 

worden in het vroege voorjaar ge-

daan. Van deze vogel zijn er waar-

nemingen van februari t/m septem-

ber. In december 1982 werd er ech-

ter 2 maal een witgat gezien. Maxi-

mum aantal op 19 juni 2005 toen 20 

exemplaren werden gezien. 

 

Bosruiter 

Algemene doortrekker vooral in het 

voorjaar. Op 30 april 2011 werden 

84 exemplaren gezien. De bosruiter 

kan gezien worden van maart t/m 

september. 

 

Terekruiter 

Van 15 t/m 19 mei 2001 verbleef 

er een terekruiter op de Bleeke 

Heide. De terekruiter is een dwaal-

gast in Nederland en er kwamen 

dan ook honderden vogelaars op af 

om dit exemplaar te bekijken. 

 

Oeverloper 

Doortrekker in vrij grote aantallen 

met als hoogtepunt mei. Oeverlo-

pers kunnen gezien worden vanaf 

half maart tot en met begin septem-

ber. In mei kunnen soms wel tien-

tallen exemplaren gezien worden, 

zoals op 16 mei 2008 toen 53 vo-

gels geteld werden. 

 

Steenloper 

Zeldzame doortrekker in mei. In 

totaal 10 waarnemingen sinds 

2004. Op 15 mei 2005 werden 5 

steenlopers gezien. 

 

Kanoet 

Doortrekker in kleine aantallen in 

mei sinds de eeuwwisseling. Maxi-

mum aantal op 15 mei 2005, toen 

30 exemplaren werden gezien. 

Slechts één waarneming in septem-

ber. 

 

Drieteenstrandloper 

Vrij zeldzame doortrekker in mei. 

Op 9 mei 2015 werden 7 exempla-

ren gezien. In totaal 24 waarnemin-

gen sinds 2000 van een of meerde-

re exemplaren. 

 

Kleine Strandloper 

Kleine aantallen worden elk jaar 

gezien, voornamelijk in mei. In 

april en in het najaar worden ook 

zeer kleine aantallen gezien. Op 18 

mei 2001 werden 11 exemplaren 

waargenomen. 

 

Temmincks Strandloper 

Sinds 2000 worden elk jaar enkele 

exemplaren waargenomen, vrijwel 

altijd in mei. Op 12 mei 2015 wer-

den 10 vogels waargenomen. 

 

Gestreepte Strandloper 

De gestreepte strandloper is de al-
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gemeenste Amerikaanse steltloper 

in Europa en van deze Amerikaan-

se dwaalgast worden er dan ook elk 

jaar enkele gezien in Nederland. In 

totaal 4 waarnemingen in mei op 

de Bleeke Heide. De meest recente 

op 16 mei 2015. 

 

Krombekstrandloper 

Een zeldzame doortrekker. De 

meeste waarnemingen zijn in mei, 

maar van april tot en met augustus 

is deze steltloper gezien op de 

Bleeke Heide. Maximum aantallen 

(5) gezien op 11 mei 2004 en 22 t/

m 24 mei 2014. 

 

Bonte Strandloper 

Voornamelijk doortrekker in vrij 

kleine aantallen in het voorjaar 

(maart, april en vooral mei) en in 

zeer kleine aantallen in het najaar. 

Maximum aantal 35 op 16 maart 

2001. 

 

Kemphaan 

Vrij algemene doortrekker vooral in 

het voorjaar (maart t/m mei) en in 

mindere mate in het najaar. In het 

voorjaar zijn sommige mannetjes al 

in broedkleed. Ze worden dan ge-

zien met een kleurrijke kraag en 

kuif, die onderling enorm verschil-

len van kleur. Op 18 april 2002 

werden 117 exemplaren gezien.  

 

Grauwe Franjepoot 

Dwaalgast. De grauwe franjepoot is 

een zeldzame verschijning in ons 

land, met gemiddeld zo’n 10 tot 20 

waarnemingen per jaar, voorname-

lijk in de noordwestelijke helft. De-

ze broedvogel van de Arctische ge-

bieden doet op doortrek naar het 

zuiden in de maanden juli t/m sep-

tember ons land kortstondig aan. 

Op 4 en 5 juli 2010 verbleef een 

exemplaar op de Bleeke Heide. 

Tekst: Joost van den Ouweland 

 

Z ondag 28 juni 2015 is het weer tijd voor de jaarlijkse, übergezellige Mark en Leij fietstocht. Deze keer geor-

ganiseerd door Eddy Backx uit Alphen. Vertrek vanaf 10:00 uur bij café-restaurant Bellevue in Chaam rich-

ting ........ (verrassing!) 

 

Hat zal een tocht worden met bijzondere stops, die uiteraard in het teken staat van natuur maar ook van leven en dood 

(!?) , oude beschavingen, grenzen, terrasjes, enz.  Natuurlijk nemen we ruim de tijd voor de lunch, die we overigens 

zelf zullen moeten meenemen. Dat dan weer wel. 

 

Eddy heeft gezorgd voor verrassende paden, bijzondere vergezichten en aangename poosplaatsen en omdat we daar 

verder geen enkele invloed op hebben, hopen we op mooi weer en als het even kan de hele trip wind mee. 

 

De totale afstand zal rond de 60 kilometer bedragen en de verwachting is dat we rond 15:00 uur weer terug op de 

plaats van vertrek kunnen zijn. 

 

Kortom een unieke gelegen-

heid om al fietsend in de meest 

aangename sfeer de naaste 

omgeving eens van een ver-

frissende andere kant te bekij-

ken. 

 

 

Dus niet al te lang wachten 

met opgeven bij Monique van 

de Broek: 

 

e-mail:   

monique_broek@yahoo.com 

 

tel: 0161-491445 

Mark & Leij fietstocht 28 juni 

M&L fietstocht 

 

Start 10.00 uur Bellevue Chaam 

 

Zelf lunch, fiets en mooi weer meenemen 

 

Eindborrel circa 15.00 uur 
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rassen ondergraven en aan luizen 

die massaal plantensappen komen 

zuigen en het tuinplezier vergallen. 

Sommige insecten hebben een ho-

ger 'aaibaarheidsgehalte', zoals 

vlinders en libellen. Tussen deze en 

de plaagdiersoorten is er een breed 

scala van allerlei interessante in-

secten, die de moeite waard zijn 

om in je tuin te hebben en te bekij-

ken.  

 

De bijzondere resultaten van al dat 

werk zij nu al te zien op zijn websi-

te: www.ahw.me . 

 

Nog verrassender zijn die beelden 

in het groot op donderdag 17 sep-

tember 2015 om 20:00 uur in Café 

restaurant Bellevue in Chaam. 

Tekst en foto’s: Albert de Wilde 

Tekst bewerkt door Joost van den 

Ouweland 

 

A lbert de Wilde (1943) is een 

gepensioneerd jurist, een 

groot tuinliefhebber en inmiddels 

een bekende insectenfotograaf, 

gespecialiseerd in macrofotografie. 

Na zijn pensionering eind 2004 is 

dat in de zomer ongeveer dagwerk, 

want dan zijn insecten het meest 

actief. Hij is ook al jarenlang im-

ker, maar de solitaire wilde bijen 

hebben momenteel meer zijn inte-

resse. 

 

Albert laat beelden zien van zijn 

tuin door de seizoenen heen, foto’s 

van bloemen en planten (ook de-

tails) en insecten. En dan niet alleen 

vlinders, libellen, bijen en wespen 

maar ook luizen, tripsen, spring-

staartjes, teken, motmuggen en an-

der klein spul. Dus voor elk wat 

wils.  

 

Van bloemen zijn details te zien 

waardoor tuinliefhebbers wor-

den gestimuleerd eens wat meer 

naar kleine dingen te kijken in de 

eigen tuin. Veel insectensoorten die 

getoond worden komen elders ook 

gewoon voor. Het is dikwijls een 

kwestie van heel erg goed waarne-

men. 

 

Het was indertijd, in 2000, de be-

doeling om een tuin te ontwerpen 

waarin je van dichtbij kunt genieten 

van bloemen en insecten. De bloe-

mentuin is 1400 vierkante meters 

groot en niet standaard ingericht. Er 

is dus geen grasveld in het midden 

met oplopende borders er omheen. 

Sommige delen zijn wat cottage-

achtig, maar dan met ruimte voor 

wat grotere groepen planten. Via 

houtsnipperpaadjes loop je er door-

heen en sta je ineens naast mans-

hoog vingerhoedskruid of acanthus. 

Er zijn ook nog andere tuingedeel-

ten, waaronder de moestuin, met 

ook veel bloemen en de pruimentuin 

met stinzenplanten. 

 

Veel tuinliefhebbers hebben bij in-

secten in de tuin eerst een negatief 

gevoel en bij nader inzien soms ook 

wat positiefs. Het hangt veel af van 

het insect waarover het gaat. Men 

heeft een hekel aan mieren die ter-

Lezing “de insectentuin” 

 

De insectentuin' 

powerpoint-lezing door  

Albert de Wilde. 

 

Donderdag 

17 september 

20.00 uur 

Bellevue 

Chaam F
o

to
 x

 

http://www.ahw.me
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Tekst: Joost van den Ouweland 

 

D e laatste wespen zoeken nog wat zoets en vele 

vogels zijn al lang onderweg naar zonniger oor-

den. Op het moment dat de zomer overgaat in de 

herfst, start op zaterdag 26 september 2015 voor ons 

weer een reeks natuurwerkdagen. 

 

Inmiddels wordt er al weer vele jaren in de herfst/

winterperiode een halve zaterdag in de maand gewerkt 

in een natuurgebied in onze regio. Dat is niet allen nut-

tig maar ook uiterst gezellig, leerzaam, rustgevend en 

vaak verrassend.  

 

Het mooiste resultaat van al deze ontspannen inspannin-

gen kunt u met eigen ogen zien op 't Zand in Alphen bij 

"ons eigen" heideveldje. Werkelijk een pareltje. 

 

Niet bang om een keertje de (werk)handen uit de mou-

wen te steken en wat lui zweet kwijt te raken in een in-

spirerende omgeving?  

 

Meld je aan bij Pieter van Eijl   

☏ 076-5656140,  

email: werkdagen@markenleij.nl 

of kom gewoon om 09.00 uur naar het Marktplein 

 

Tot ziens op de laatste zaterdag van september !! 

Natuurwerkdagen 

het hele winterseizoen  

elke laatste zaterdag van de maand 

 

Start  

26 september 

09.00 uur 

Marktplein (Wouwerdries) 

Chaam 

 

Werkdagen 

starten zaterdag  

26 september 

Tekst: Frans Vermeer 

 

V issenwerkgroep verbreedt de onderzoeksopgaven. 

De visavond van maandag 11 mei was, ondanks 

de muggen, een succes! Bermpjes, riviergrondels, ste-

kelbaarsjes en een ontsnapte snoek. Uit de evaluatie 

hebben we besloten om iedere twee weken op maan-

dagavond te gaan vissen, helaas zal dit niet voor ieder-

een uitkomen. 

  

Als je wil weten waar de eerst volgende keer zal plaats 

vinden, dan kan je kijken in de e-mail nieuwsbrief die 

onze webmees Frans elke zondag verstuurt. Ook kan je 

een mailtje sturen aan Merlijn. 

  

Als de groep groter is dan drie personen, verdelen we 

de groep over de lengte van de beek. We gaan ook data 

verzamelen over macro-invertebraten in het verlengde 

van de cursus van vorig jaar. 

  

Alle geïnteresseerden zijn vrij om aan te sluiten bij het 

vissen.  

 

 

 

Schrijf de volgende data alvast in je  

agenda voor visavonden: 

  

29 juni 

13 juli 

27 juli 

3 augustus 

17 augustus 

31 augustus 

 

Aanmelden bij Merlijn: 

merlijn_hoftijzer@hotmail.com 

Werkgroep Vissen & 

Macro-invertebraten 
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Bladsnijdermieren 

De reis ging verder per boot de zijri-

vier de Amacayacu op, naar het 

dorpje San Martin in het natuurre-

servaat Amacayacu National Park. 

Daar wonen Heike en haar vriend 

José [gossee]. Tijdens haar studie 

deed Heike in dit dorp onderzoek 

naar de bladsnijdermieren. Na haar 

studie keerde ze hier terug. José vist 

‘s nachts op zwarte piranha’s. Op 

kleine stukjes gekapt oerwoud wor-

den casave, ananas, titty fruit 

(Solanum mammosum) en bananen 

verbouwd. In de jungle vinden ze 

açaí-noten (Euterpe oleracea). De 

dorpsbewoners wonen in eenvoudi-

ge huisjes van hout of golfplaten. 

 

Veel moois 

We zien plaatjes van wevervogel-

nesten, een blauwrode wants, boom-

kikkers in allerlei kleuren, vlinders 

in vele kleuren, minuscule padden-

stoeltjes, steltpalmen, roodzwarte 

vogels: masked crimson tanager 

(Ramphocelus nigrogularis), grote 

rode gemberbloemen en kolibries.  

 

Nog veel meer moois 

Na een week gaan de heren met de 

boot terug naar Leticia en met het 

vliegtuig verder naar Bogota, Carta-

Tekst: Sandra Reijnders 

 

O p 12 maart gaf Erik van der 

Hoeven een dialezing, door-

spekt met droge humor, over zijn 

reis naar Colombia. De aanleiding 

van zijn reis, was de lezing die Hei-

ke van Gils in oktober 2013 bij 

Mark en Leij hield. Zij is geboren 

en getogen in Baarle-Nassau en 

na haar studie in Wageningen is 

zij vertrokken naar Colombia, 

waar zij nu al jaren woont. Colom-

bia stond al een tijd op het ver-

langlijstje van Erik, maar het werd 

afgeraden als vakantieland. Dank-

zij Heike kreeg hij informatie wel-

ke gebieden veilig te bezoeken zijn. 

Samen met Jan Terwel en Roel 

Holvast vertrok Erik vervolgens in 

2014 naar Colombia. 

 

Elk plekje benut 

Colombia ligt tussen Ecuador en 

Venezuela. De reis begon in Le-

ticia, in het zuidoosten van Colom-

bia. Het gebied ligt tegen een klein 

stukje van de Amazone aan. In de 

tuin van het hotelletje troffen ze 

meteen al allerlei kikkertjes en de 

green kingfisher aan. De natuur 

benut er elk miniplekje: er groeiden 

zelfs miniplantjes op een horizon-

taal gespannen draad. 

gena, Santa Marta aan de noord-

kust (met pelikanen) en enkele 

uren landinwaarts per bus naar het 

dorpje Minca. Het natuurgebied 

hier heeft de hoogste biodiversiteit 

ter wereld. Veeeeele mooie plaatjes 

komen voorbij. Kolibri’s, toekans, 

dwerguilen, bloemen, te veel om 

hier allemaal op te noemen. Ook 

bezoekt het drietal Parque Nacional 

Natural Tayrona dat iets meer naar 

het noorden ligt. Weer zien we 

mooie plaatjes van gifkikkertjes, 

gekko’s en landkrabben.  

 

Nevelwoud 

Daarna gaat het drietal terug naar 

Bogota, ongeveer in het midden 

van Colombia, en bezoekt het zui-

delijk gelegen Parque Nacional 

Natural Sumapaz. Je hebt er het 

gebied Paramo in het zuiden: “de 

spons van de Andes” met wolfs-

klauw en gentianen en het nevel-

woud Bosquenublado. Een typisch 

plant van het nevelwoud is de Es-

peletiea Frailejon. Deze yucca-

achtige plant met gele bloemen 

(een composiet) begroeit grote op-

pervlakten in de hogere delen van 

de noordelijke Andes. Erik laat ook 

wat plaatjes zien van gebouwen, 

want dat moest van zijn vrouw. 

Terugblik lezing Colombia 
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Nu is de kwaliteit helaas achteruit 

gegaan door verrijking vanuit de 

lucht. 

 

Bakker 

De kooi stamt van 1810. Lange tijd 

kwam de bakker hier hout kappen 

voor zijn ovens. Nu heeft de bakker 

andere energiebronnen en wordt het 

elzenbroekbos helaas niet meer on-

derhouden. Het bos groeit dicht. De 

kooi heeft vier vangbuizen. Een 

eend vliegt tegen de wind op, dus 

de windrichting bepaalt welke buis 

wordt gebruikt. Achter de buis 

hoort licht te zijn voor de beoogde 

vluchtroute. Daarom werden daar 

vroeger de bomen geknot. Bij de 

ingang van de buizen hangen een-

denkorven. Hierin broeden de een-

den. Roofvogels en vossen kunnen 

er niet bij. 

 

Sneeuw 

Afgelopen najaar heeft de gemeente 

flink subsidie in de eendenkooi ge-

pompt: de vier vangbuizen zijn 

voorzien van nieuwe bogen en 

nieuwe schermen en er zijn loop-

bruggetjes gemaakt. De overspan-

ning van de buizen is van geschilde 

wilgentakken. Die gaan langer mee 

Tekst: Sandra Reijnders 

 

O p 11 april had Marianne van 

Riel weer een leuke activiteit 

georganiseerd: een excursie door 

de eendenkooi bij Waspik. Het 

aantal aanmeldingen was ruim 

voldoende. Helaas waren de weer-

goden ons minder gezind en helaas 

kwamen er maar acht mensen 

naar de excursie. Maar niet ge-

treurd, want de excursie was zeer 

boeiend. 

 

Kooiker Kees 

Het is regenachtig, maar Kees Co-

lijn is een enthousiast verteller en is 

kooiker in hart en nieren. Dat maakt 

veel goed. Hij is inmiddels gepensi-

oneerd, maar gaat nog een jaar of 

twee door. Hij wil namelijk de 40 

jaar vol maken. Dat is goed voor 

een eervolle vermelding in de kro-

nieken. 

 

Zegge 

De eendenkooi ligt in de veengron-

den tussen Waspik en Capelle. Al 

langs het pad van de aanlooproute 

wijst Kees ons op de blauwgraslan-

den rond de eendenkooi. Hier groei-

den ooit 35 van de 49 zeggesoorten. 

(circa 5 jaar) dan ongeschilde tak-

ken. Vroeger werden de takken ge-

creosoteerd en gingen ze 25 jaar 

mee. Op 27 december viel er een 

dik pak sneeuw. Onder het gewicht 

van de sneeuw bezweken drie van 

de vier buizen. Dat was een domper 

op de restauratie. Snel is één van de 

buizen gerestaureerd, want in het 

voorjaar kwamen de schoolkin-

deren de gerestaureerde eendenkooi 

openen. 

 

Reiger 

Bij het betreden van de eendenkooi 

zien we rechts tien broedparen 

blauwe reiger. Dat zijn er ooit 300 

geweest, maar de jongen worden 

zwaar bejaagd door de havik. 

 

Staleenden 

Kees voert de tamme eenden elke 

dag met een emmer gemengd kip-

pengraan. Kees laat zijn fluittoontje 

horen, waardoor de tamme eenden 

de buis in zwemmen. Sinds de een-

denkooi openbaar is, vangt Kees 

nauwelijks nog wilde eenden. Het is 

voor wilde eenden te druk op het 

terrein. Zijn kooikerhondje laat hij 

daarom meestal thuis. Wel vangt 

Kees periodiek nog bijzondere een-

den om ze te ringen. Eenden  eten 

‘s nachts. Er zijn tamme eenden, 

staleenden en wilde eenden. De 

tamme eenden blijven op de plas, 

de staleenden vliegen ‘s avonds uit 

om elders te fourageren en komen 

‘s ochtends terug en brengen dan 

wilde eenden mee. Slechts de wilde 

eenden gaan, nu alleen nog een en-

keling voor eigen gebruik, in de 

pan. Vroeger werden er elk jaar 

duizenden eenden gevangen. De 

meeste eenden worden in augustus 

en september gevangen. Nederland 

is namelijk een doortrekland. In 

zachte winters blijven veel eenden 

hier. In strenge winters trekken ze 

verder naar het zuiden. 

 

Terugblik excursie eendenkooi Waspik 
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Tekst: Sandra Reijnders 

 

D e eerste vlinderexcursie ging 

helaas niet door vanwege het 

slechte weer. Op de dag van de 

tweede vlinderexcursie was het 

prachtig weer. 

 

Helaas had Frans nu maar één me-

dewandelaarster. Het was leuk en 

ze hebben bonte dikkopjes gezien, 

maar de opkomst kan beter. Zater-

dag 27 juni is er nog een herkan-

sing: dan gaan we op zoek naar de 

veldkrekel.  

 

Kom in grote getale, zodat dit  

excursie initiatief een blijvertje 

wordt! 

keerden we terug bij Bellevue, waar 

we een lekkere kop soep kregen van 

Victor. 

De week erop reed ik langs de Bre-

daseweg en onwillekeurig keek ik 

naar de berm. Er lagen alweer diver-

se blikjes en flesjes. Leren de men-

sen het dan nooit? 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

O p zaterdag 28 maart was de 

landelijke opschoondag. Het 

was een druilerige ochtend toen ik 

en een tiental vrijwilligers begon-

nen aan onze klus. Vestjes, grijp-

stokken en grote plastic zakken 

werden uitgedeeld. Sjef Langevelt, 

Frans Vermeer en ik besloten een 

gedeelte van de Bredaseweg te 

doen. De anderen gingen op pad 

naar andere locaties.  

 

We begonnen aan de zuidkant van 

de Bredaseweg vanaf de ingang van 

de landgoederen Hondsdonk en 

Valkenberg. Het was meer dan ver-

schrikkelijk wat we aantroffen: 

plastic flessen, bierblikken, stukken 

rubber, lege strippen van kauwgom, 

opvallend veel blikjes Red Bull, 

auto-onderdelen en zelfs tampons. 

Er was hier in jaren niet opgeruimd, 

want sommige dingen moesten we 

letterlijk opgraven. We stopten bij 

Huis ten Bosch en werden door de 

zeer vriendelijke eigenaar getrak-

teerd op een welkome koffie. Hier-

na ruimden we de noordkant op 

weer tot aan de ingang van de land-

goederen. In totaal was onze oogst 

meen ik 9 grote zakken. Nat, een 

beetje moe, maar toch tevreden, 

 

Terugblik landelijke 

opschoondag 

Terugblik 

vlinder- 

excursie 
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Excursie veldkrekel 

27 juni 

13.00 uur  

Verzamelen marktplein 

(Wouwerdries) 

Chaam 
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Tekst: Sandra Reijnders 

 

S jef heeft het “reten druk” met 

het Markdal. Op een mooie 

zonnige dag heeft hij de hele dag 

“gemarkdalt”.’s Avonds vindt hij 

gelukkig nog een gaatje voor een 

interview. We gaan lekker buiten 

zitten; aan de tuintafel. 

 

Al twee keer heeft Chris Plasier het 

bestuur tijdens de jaarvergadering 

aangemoedigd om de vereniging 

op een andere manier zichtbaar te 

maken. We willen namelijk meer 

mensen de kans geven om lid van 

Mark & Leij te worden en ook 

graag meer jongeren werven. Maar 

hoe doe je dat als je leden gemid-

deld vijftig plus zijn, inclusief het 

bestuur? 

 

Chris bood zijn expertise aan de 

vereniging aan en daar hebben we 

nu dankbaar gebruik van gemaakt. 

Op 3 juni hebben we met hem en de 

bestuursleden, de kandidaat-

bestuurs-leden en een jeugdig lid 

(een twen) vrijuit gepraat over de 

vraag waar we over drie à vijf jaar 

willen zijn. Er zijn vele leuke, nieu-

we en uitvoerbare ideeën ontstaan. 

“Het was heel ontspannen en doen-

baar”, aldus Sjef. 

 

We  zijn begonnen onze  doelstel-

lingen handen en voeten te geven. 

We zetten nu de ideeën op een rij 

en dan komen we nog een keer in 

deze samenstelling bij elkaar. Dan 

gaan we bekijken wat we eerst wil-

len doen en wat we later gaan uit-

werken. Ook gaan we bekijken wie 

wat gaat doen. Daarvoor zijn ook 

meer actieve leden nodig, die sa-

men met de huidige bestuursleden 

aan de slag gaan. 

 

In de jaarvergadering in oktober 

komen we met voorstellen! 

Met Sjef aan de tuintafel 
Meer jongeren werven! 

 

Tekst: Sandra Reijnders 

 

O p drie juni zaten we met de 

bestuursleden, de kandidaat-

bestuursleden en een jeugdig lid 

bij elkaar, om ons te buigen over 

de vraag waar we naartoe willen 

met de vereniging. Ook Chris 

Plasier hadden we uitgenodigd, 

dankbaar gebruik makend van 

zijn aanbod om zijn expertise be-

schikbaar te stellen. De vraag 

was: “Waar willen we over drie á 

vijf jaar zijn?” 

Evolutie 

Chris Plasier gaf een korte uitleg en 

pleitte voor evolutie in plaats van 

revolutie. Veranderen doe je alleen 

als het nuttig is. We bespraken de 

doelstelling van de vereniging, maar 

die klopt nog, dus die kunnen we 

gewoon handhaven (zie achterkant 

nieuwsbrief). Hooguit kan je leef-

omgeving aanvullen met leefbaar-

heid, maar daar ga je geen statuten 

voor wijzigen. 

 

Doel 

Het huidige ledenbestand is redelijk 

constant en het is vooral de donateur 

die via deze mooie gewaardeerde 

nieuwsbrief op de hoogte wordt ge-

houden. Het aantal actieve leden 

neemt echter af en dat is jammer. 

We formuleerden het doel dat we 

meer actieve en jonge leden willen 

werven. Waarschijnlijk hangen ac-

tief en jong met elkaar samen. 

 

 

 

 

Ideeën genoeg 

Vele ideeën kwamen over tafel. Ik 

noem er een reeks, rijp en groen 

door elkaar: 

- Één keer per jaar een activiteit in 

samenwerking met een school of de 

scouting o.i.d. Hierbij ook het leden 

werven invullen; 

- Actie leden werven leden; 

- Activiteiten aanbieden met een 

bepaalde frequentie; 

- De Facebookpagina van 

Mark&Leij oppimpen; 

- Via facebook een link naar de site 

om rechtstreeks via een machtiging 

eenvoudig lid te worden; 

- De website een verfrissingsslag 

geven (Sam Smeekens heeft zich 

aangeboden vorige vergadering. 

Hier dankbaar gebruik van ma-

ken!); 

- Merlijn wil elke maand een dag 

vissen organiseren; 

- Inspelen op de seizoenen en hier 

een activiteit aan koppelen. Thema-

dagen (4x per jaar) werken elders 

goed. Bijvoorbeeld over het doel 

van een gebied; 

Waar willen we heen met Mark&Leij? 

 

De deelnemers: 

Chris Plasier 

Monique van den Broek 

Ditty Koopmans 

Jeroen Stoutjesdijk 

Jan Meesters 

Frans Vermeer 

Sandra Reijnders 

Merlijn Hoftijzer 

Sjef Langeveld 

Marianne van Riel 

Jan van Hal 
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- In speciale gevallen samenwerken 

met andere verenigingen, bijvoor-

beeld met het organiseren van een 

cursus. Deze ook in het weekblad 

publiceren. Een cursusaanbod trekt 

ook nieuwe leden; 

- Een meer algemene cursus over de 

natuur in ons verenigingsgebied 

geven; 

- Meer kaartjes in de nieuwsbrief, 

bijvoorbeeld: waar is ’t Merkske. 

 

SMART maken 

De bovenstaande lijst met to-do-

dingen is lang en alles tegelijk doen 

gaat niet. In het volgende Algemeen 

Bestuur gaan we daarom keuzes 

maken. Wat doen we eerst en wat 

doen we later. We gaan ook nog 

een keer bij elkaar komen in deze 

samenstelling en dan gaan we de 

ideeën SMART maken (SMART = 

Specifiek, Meetbaar, Aantoonbaar, 

Reproduceerbaar en Tijdgebonden). 

 

Enthousiast 

In de rondvraag gaf Chris kort zijn 

indruk: aan het enthousiasme ligt 

het niet, dat is er genoeg. Ook ken-

nis is voldoende voorhanden en er 

is een goede sfeer onderling. Kan-

sen te over dus om het beoogde 

doel te gaan halen! Hij zorgt voor 

een verslag als basis voor de vol-

gende bijeenkomst. 
 

Wil je reageren, ben je naar aanlei-

ding van dit verslagje enthousiast 

geworden, wil je helpen, heb je leu-

ke ideeën of  werf je een nieuw lid? 

Wacht dan niet tot wij het komen 

vragen, maar meld je initiatief met-

een bij ons aan. Dat kan bij één van 

de bestuursleden of via: 

 

info@markenleij.nl  

 

Tekst: Sandra Reijnders 

 

“W ie de jeugd heeft, heeft 

de toekomst” zo luidt 

het gezegde en dat geldt nog 

steeds. We gaan daarom de werk-

groep jeugd nieuw leven inblazen.  

 

Jeugd begeleidt jeugd 

Het wordt anders dan in de tijd van 

de “kwakbollen” en de “hommels”.  

Toen waren het de volwassenen die 

altijd de leiding hadden over de 

kinderen. Nu is het de bedoeling dat 

de oudere jeugd de jongere jeugd 

gaat begeleiden. Zo gebeurt het ook 

bij veel scouting groepen en bij Na-

tuurpunt België en dat werkt! Jeugd 

weet wat jeugd boeit. Wij opa’s en 

oma’s zijn daar een beetje te oud 

voor. 

 

Ook volwassenen nodig 

Zo’n jeugd voor jeugd organisatie 

ontstaat niet zomaar. Bij het opstar-

ten hebben we toch ook volwasse-

nen nodig. Volwassenen met een 

jonge geest, die ook de jeugd aan 

het woord durven te laten en en-

thousiast mee willen bouwen aan 

een verjongde vereniging. 

 

Dus of je nu jong, iets ouder of 

heel oud bent: 

We hebben je nodig om samen aan 

een jongere natuurvereniging te 

werken. Hoe meer mensen zich 

aanmelden, hoe minder werk het 

per persoon is. 

 

Aanmelden bij Ditty Koopmans: 

tel: 06 53209498 

mail: dtkp@hotmail.com 

- Hoe haal je de jeugd achter de 

laptop en gameboy vandaan? Als ze 

eenmaal mee zijn, zijn ze mega en-

thousiast; 

- Jeugdcommissie opstarten, met 

veel mensen (ook oudere jeugd) 

kost het een ieder weinig tijd. Eén 

bestuurslid erin voor het contact 

met het bestuur en de eindverant-

woordelijkheid; 

- Wie gaan het doen? Gericht men-

sen benaderen om te helpen; 

- Wervend stukje in de nieuwsbrief 

voor leden voor de jeugdcommis-

sie; 

- Veel meer stukjes in het weekblad 

zetten. Bijvoorbeeld elke maand 

een stukje schrijven in het week-

blad en activiteiten hierin aankondi-

gen. “Kom meedoen en doe erva-

ring op met een werkgroep, ook als 

je nog geen lid bent”; 

- Iemand zoeken die de jeugd weet 

te “strikken”; 

- Middelen beschikbaar stellen voor 

kinderactiviteiten; 

- Meer leden = meer budget = meer 

activiteiten; 

- Verruimen budget door jaarlijks 

indexeren contributie; 

- Iets doen expliciet voor nieuwe 

leden, bijvoorbeeld een wandeling 

en toelichten wat het bestuur doet. 

Bekend maakt bemind en de drem-

pel om naar een activiteit te komen 

wordt lager; 

- Inspelen op de actualiteit, zoals 

bijvoorbeeld een wandeling organi-

seren door het verbrande stuk bos; 

In mei een vogelkijkactiviteit bij 

het kijkscherm op de Bleeke Heide 

organiseren, zodat nitwits van ex-

perts horen wat ze zien (en horen); 

- PABO- of ROC-onderwijs-

assistenten vragen of ze willen hel-

pen, bijvoorbeeld voor maatschap-

pelijke stagepunten; 

- NHTV Communicatiestudenten 

vragen om een presentatie over de 

vereniging te maken, gericht op 

jeugd en met het doel nieuwe leden 

te werven; 

- De folder printen en vaker ver-

spreiden; 

- Mark & Leij aanmelden bij de 

facebookpagina vrijwilligersplaza; 

 

Meld je aan als 

werkgroeplid jeugd! 

Start werk-

groep jeugd 

 

Alles tegelijk doen 

gaat niet ... 
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Tekst: Sandra Reijnders 

 

O p 5 maart hield de vereniging 

Markdal een bijeenkomst 

over de gebiedsontwikkeling Strij-

beek, waar “van, voor en door” de 

streek een Plan van Meerwaarde is 

opgesteld. Het Plan van meerwaar-

de maakt meer mogelijk dan met 

de oude werkwijze. 

 

Verordening Ruimte 

Jettie Rattink, voorzitster van de 

vereniging Markdal, opende de 

avond en gaf uitleg over de Veror-

dening Ruimte van de provincie. 

Deze verordening geeft meer ruimte 

dan de oude werkwijze. Dit is bij-

zonder: in Nederland zijn maar drie 

locaties waar dit kan en het Mark-

dal is er één van. De regering wil al 

jaren dat mensen meer eigen initia-

tief nemen. Maar als je als onderne-

mer iets unieks of vernieuwends in 

het buitengebied wil gaan doen, 

loop je al snel tegen de dichtgetim-

merde ruimtelijke regeltjes aan. 

 

Plan van Meerwaarde 

De Verordening Ruimte geeft extra 

speelruimte mits een collectief doel 

verwezenlijkt wordt en tegelijk de 

ambities van de provincie worden 

ingevuld. De provincie heeft diver-

se ambities, maar is vooral op zoek 

naar vernieuwing en het versterken 

van de zelforganisatie. De vereni-

ging Markdal heeft hiervoor een 

Plan van Meerwaarde opgesteld, 

met daarin een gezamenlijke visie 

op het Markdal. Hieraan hebben 

alle deelnemers bijgedragen. De 

initiatieven worden uitgewerkt en 

getoetst op meerwaarde voor de 

streek. Ook bevat het Plan van 

Meerwaarde een uitleg over de or-

ganisatie en het vervolg. 

 

Flexibeler 

Sjef Langeveld, vicevoorzitter van 

de vereniging Markdal, vertelt dat 

de ruimtelijke ordening in de toe-

komst veel flexibeler wordt. Er ko-

men inrichtingsmogelijkheden aan 

de hand van kaarten. Eén van de 

spelregels is, dat de zonering van 

het huidige landschap gehandhaafd 

blijft. Het Markdal wordt geken-

merkt door natte graslanden nabij 

de Mark. De graslanden gaan over 

in wonen langs de wegen die noord

-zuid gericht zijn en nog verder van 

de Mark gaat het landschap over in 

hoge gronden met akkers en heide. 

 

Ruilen 

De ecologische hoofdstructuur 

(EHS) wordt gerealiseerd in ruil 

voor voordelen voor de initiatiefne-

mers in een ander deel van het be-

drijf. Wonen gaat bijvoorbeeld al-

tijd samen met het realiseren van 

een meerwaarde voor bijvoorbeeld 

de natuur. De gemeente en de pro-

vincie gaan hierop hun bestem-

mingsplannen aanpassen. Dat is 

vernieuwend, want het was altijd 

andersom en dan ging al snel de 

deur voor een ondernemer zijn neus 

dicht. Eén van de spelregels is, dat 

de oppervlakte bebouwd gelijk 

moet blijven in het gebied. Er mag 

maximaal 1% uitbreiding zijn als 

het gaat om het realiseren van een 

maatschappelijk doel. In het Plan 

van Meerwaarde is ook opgenomen 

Plan van meerwaarde Strijbeek 
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Tekst: Sandra Reijnders 

 

T erugblik publieksavond: 

Op 23 maart hield de vereni-

ging Markdal een publieksavond in 

de Pekhoeve in Ulvenhout. De 

avond was bedoeld voor iedereen, 

ook voor niet leden. De belang-

stelling was groot en de zaal zat 

dan ook vol. 

 

Op stoom 

Jettie Rattink, voorzitster van de 

vereniging, opende de avond en 

meldde dat het proces “van binnen-

uit” goed op gang is. Er is een mooi 

evenwicht tussen natuur en agra-

risch. Ook de diverse instanties ha-

ken aan. Met het waterschap en de 

gemeente Breda zijn overeenkom-

sten ondertekend. Binnenkort ge-

beurt dit ook met de gemeente Al-

phen-Chaam. Land-Stad-de Baronie 

heeft geld beschikbaar. De vereni-

ging dient hiervoor een project in. 

Op de site van de vereniging Mark-

dal kan je hier meer over lezen. Oh 

ja: en doe vooral weer mee aan de 

“big jump” op 12 juli. 

 

Aan de kook 

Ingrid Jansen was uitgenodigd om 

haar agrarische verhaal te komen 

vertellen. Ze is in het Markdal op-

gegroeid op een varkenshouderij. 

Ze was politiek actief voor het Eu-

ropees parlement en de tweede ka-

mer. Nu is ze voorzitster van de 

Nederlandse Vakbond Varkens-

houders. Haar verhaal houdt ze 

gewoonlijk voor een zaal vol var-

kenshouders. Om hen te bewegen 

om samen te gaan werken, heeft 

haar taalgebruik een hoog oppep-

gehalte. Uitdaging één is collectivi-

teit bereiken binnen de sector. Uit-

daging twee is om vervolgens het 

recept voor duurzaam varkensvlees 

te gaan schrijven in 2020. Vervol-

gens wordt er geproduceerd in sa-

menspraak met de omgeving. Op 

de vraag of varkenshouderij nog 

wel op zijn plaats is in een gebied 

met zo veel natuur, verwees ze 

naar haar sheet met daarop de 

tekst: “wel de vraag stellen: welke 

vormen van agrarische activiteit 

kunnen zich ontwikkelen binnen de 

huidige plannen?” Het verhaal van 

Ingrid was dus eigenlijk redelijk 

Markdal ontstijgend. 

 

Stoom afblazen 

In de pauze konden we de inge-

diende foto’s voor de fotowedstrijd 

bekijken en een eigen 1-2-3-keuze 

dat het ruilen met rechten ook bete-

kent dat wordt afgerekend met el-

kaar. 

 

Planning 

Marcel van Miert overlegt als pro-

jectmanager EHS met alle eigena-

ren, stelt kavelruil overeenkomsten 

op en schrijft het Plan van Meer-

waarde. Op 9 maart gaat het plan 

naar de provincie en op 16 maart is 

er in een arenadiscussie een eerste 

ambtelijke toets. Marcel laat een 

optimistische planning zien, waarin 

na een jaar het plan is vastgesteld. 

Eerst besluiten de gemeenteraden 

en Gedeputeerde Staten en dan 

worden collectief nieuwe bestem-

mingsplannen opgesteld. Na dat 

jaar worden de initiatieven uitge-

werkt in individuele plannen. 

 

Speelruimte 

Door het verruimen van de bestem-

ming krijgt het eigendom meer 

waarde. De gemeente is bevoegd 

om hiervan 20% te innen en in het 

gebied te herinvesteren.  

Als een initiatief voldoet aan de 

“Beter-Brabant-toets” en de provin-

cie en gemeente instemmen, vindt 

er een verevening (subsidie) plaats 

met 85%. Als bijvoorbeeld 5 ha 

natuur wordt gerealiseerd in ruil 

voor twee bouwtitels, kunnen de 

procedurele plankosten afgetrokken 

worden van de taxatiewaarde. Mar-

cel legde het uit alsof het heel sim-

pel is, dus dat zal wel goed komen. 

Ik ben echter het spoor toch wel 

enigszins bijster... 

Markdal op stoom 
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Na dat jaar  

worden de initiatieven  

uitgewerkt in  

individuele plannen. 
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invullen voor de publieksprijs. Ook 

was er gelegenheid om de kaarten 

van gebiedsplan Strijbeek achterin 

de zaal te bekijken. Sjef Langeveld 

gaf vooraf nog even de karakteris-

tieken van het Markdal weer en 

noemde de producten van de ver-

schillende werkgroepen: onder an-

dere de teksten van de werkgroep 

landbouw, de verkeerskaart, het 

landschap, gebiedsindeling in ne-

gen werkgebieden en de mogelijk-

heden voor hermeanderen van de 

Mark en de wenskaart als resultaat 

van de werksessies in Strijbeek. 

 

Au bain Marie 

Na de pauze kreeg Theo Bakker, 

werkzaam bij Staatsbosbeheer, de 

gelegenheid om het verhaal van de 

natuur te vertellen. Met een duide-

lijk “Herman-Finkers-accent” geen 

“local”, maar voor mij toch een 

stuk rustgevender om naar te luis-

teren. Staatsbosbeheer (SBB) heeft 

in West-Brabant ruim 10.000 hec-

tare natuur in beheer. SBB hanteert 

de stroomgebiedbenadering. De 

Mark komt van de Turnhoutse ven-

nen, door Merksplas Kolonie, langs 

de Strijbeekse heide en het Mast-

bos en is één van de belangrijke 

gebieden met kansen. Vanouds is 

het een kleinschalig cultuurhisto-

risch landschap, vormgegeven door 

agrarische activiteiten. Het Merks-

ke is het enige beekje met de status 

“natuurlijk”. De Bovenmark heeft 

de status “sterk veranderd”. 

Theo geeft een toelichting over de 

diverse soorten beheer, die in ver-

schillende situaties worden toege-

past. Zo kan het zijn dat eerst een 

tijd bemest en gemaaid wordt, om-

dat anders het fosfaat niet uit de 

bodem verdwijnt. Hij ziet daarin 

een goede aanleiding in samenwer-

king met de agrarische sector. Ver-

der zien we mooie plaatjes van 

bloemen, vogels, insecten en amfi-

bieën die zich laten zien als indica-

tor voor een betere natuurtoestand. 

De provincie bepaalt de natuur-

doeltypen, maar in het Markdal is 

daarin variatie mogelijk. Oh ja: 

 

Tekst: vereniging Markdal 

 

E erste kavelruilovereenkomst 

is afgerond. 

 

In Heerstaayen (Strijbeek) is de 

eerste kavelruilovereenkomst ge-

reed. Verschillende eigenaren zijn 

het daarbij eens geworden over het 

ruilen van gronden, waarbij Stich-

ting Markdal circa 4,5 hectare in 

bezit krijgt. Deze gronden komen in 

de buurt van de stuw van Galder 

langs de Mark te liggen en kunnen 

de komende jaren opnieuw worden 

ingericht voor natuurontwikkeling.  

 

Tot dat moment blijft de grond 

landbouwkundig in gebruik, maar 

voor een deel wel extensiever.  

 

 

Het mooie van deze ruil is,  

dat het bosje van Heerstaayen 

straks nog beter  

wordt aangesloten  

op de Mark.  

check op de site van SBB de activi-

teit “500 jaar Mastbos” in septem-

ber. 

 

Kookpunt 

Als toetje het hoogtepunt van de 

avond: de vakjury reikte de prijzen 

uit voor de drie beste Markdalfoto’s. 

Ook Marth Wildhagen, die jaren 

onze fotoclub leidde, viel in de prij-

zen. Het publiek in de zaal had ge-

deeltelijk andere keuzes gemaakt en 

Jettie reikte ook aan hen de penteke-

ningen van het Markdal uit. 

 

Indampen  

Komende tijd wordt er vooral achter 

de schermen flink met de instanties 

gestoeid en lijkt het voor het publiek 

stil, maar in september is er weer de 

ledenvergadering van de vereniging 

Markdal en dan horen we weer 

graag hoe het met de voortgang zit. 

 

 

Winnaars vakjury: 

1 Els van Gils 

2 Robert Rooyackers 

3 Marth Wildhagen 

 

Winnaars publieksprijs: 

1 Robert Rooyackers 

2 Iet van Berkel 

3 Iris Flemming 

Nieuws uit 

het Markdal 

Winnaar publieksprijs, foto Robert Royackers   





Mannetje van de bruinrode of steenrode 

heidelibel in mijn tuin in Baarle. 

Foto Marianne van Riel. 
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van de waterplassen. In totaal wer-

den dit voorjaar 25 soorten steltlo-

pers gezien, 4 soorten minder dan 

vorig jaar. Dit jaar werden evenals 

vorig jaar veel tureluurs gezien, met 

als hoogtepunt 2 april toen 43 ex. 

werden gezien op de Bleeke Heide. 

Belangrijkste waarnemingen dit 

voorjaar waren steltkluut, kanoet, 

kleine strandloper, Temmincks 

strandloper, krombekstrandloper, 

drieteenstrandloper en bonte strand-

loper. De slechtvalk heeft tot 27 mei 

‘overwinterd’ op de Bleeke Heide. 

Op 10 mei werden 2 zwarte sterns 

gezien op de Bleeke Heide, op 14 

mei 5 witwangsterns en van 25 april 

t/m 27 april verbleven hier 3 dwerg-

meeuwen. Het gehele voorjaar wer-

den op de Bleeke Heide zwartkop-

meeuwen gezien. Op de Regte Hei-

de werden 5 waarnemingen gemeld 

van meerdere visdieven.  

Op 10 april werd een visarend ge-

zien in de Chaamsche Bossen en de 

eerste waarneming van een wespen-

dief werd 6 mei gedaan in de Bros-

kens.  De grote zilverreiger werd 

heel vaak gezien (80 meldingen van 

een of meerdere exemplaren) en 

eind mei verbleef nog steeds een 

exemplaar op de Castelreesche Hei-

de. Lepelaars werden vaak gezien 

en op 14 mei werden zelfs 9 exem-

plaren gezien op de Castelreesche 

Heide. Waterrallen werden regel-

matig waargenomen in heel ons 

werkgebied. Eind april/begin mei 

werd de middelste bonte specht 2 

maal gezien in het Valkenberg. 

Opvallend veel waarnemingen wa-

ren er van de appelvink en de vuur-

goudhaan, verspreid over heel het 

Mark & Leij gebied. Op 5 april 

werd een waterpieper gezien op de 

Bleeke Heide. Enkele sprinkhaan-

zangers werden dit voorjaar op de 

Regte Heide en de Broskens ge-

zien. 

Op 8 mei werden op de Regte Hei-

de de eerste nachtzwaluwen ge-

zien, maar van andere gebieden, 

zoals de Chaamsche Bossen zijn 

nog geen waarnemingen gemeld.  

Zoals elk jaar is natuurreservaat ‘t 

Merkske het centrum van de zang-

vogels in de streek. De geelgors is 

er nog tamelijk algemeen en de 

koekoek wordt er nog regelmatig 

gehoord, evenals de wielewaal, zij 

het zéér spaarzaam. De koekoek 

lijkt zich wat te herstellen, gezien 

het aantal waarnemingen dit jaar. 

Met de zwartkop, roodborsttapuit, 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

I n het afgelopen voorjaar wer-

den weer zeer veel e-mails 

naar mij verzonden. Ook onze zui-

derburen stuurden waarnemingen 

op, waarvan een aantal buiten het 

werkgebied van onze vereniging. 

De rubriek heet “Waarnemingen 

in de streek”. Opvallende waarne-

mingen uit de Belgische Kempen 

zullen hier ook worden vermeld. 

Uit deze reeks van waarnemingen 

is een overzicht samengesteld, 

waarbij de website Waarneming.nl 

ook weer is geraadpleegd voor on-

ze streek. 

Heb je een leuke waarneming: 

blijf hem insturen zodat ook ande-

re leden mee kunnen genieten. 

 

De lente was dit jaar heel wat koe-

ler dan vorig jaar, toen we een 

warm voorjaar hadden. Het was een 

vrij zonnige, maar wel vrij koude 

lente met een seizoen gemiddelde 

van 9,2 graden tegen 9,5 normaal. 

Maart verliep qua temperatuur nor-

maal, april nipt te koud en mei dui-

delijk te koud. De lente telde 

slechts 5 warme dagen (maxima 

van 20 graden of meer) tegen 14 

normaal. Dit is het laagste aantal 

warme dagen in de lente sinds 

1991. Nauwelijks zijn de ganzen 

vertrokken of de steltlopers die de 

winter in Afrika hebben doorge-

bracht, trekken vanaf begin maart 

door. Hoogtepunt elk voorjaar is de 

passage in mei van de steltlopers op 

de Bleeke Heide (zie hoofdartikel 

in de nieuwsbrief). De steltlopers 

foerageren dan een of meerdere 

dagen langs de modderige oevers 

Waarnemingen in de streek 

EEN (NIET ZO WILLEEEN (NIET ZO WILLE--

KEURIGE) GREEP UIT DE KEURIGE) GREEP UIT DE   

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  
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grasmus, tuinfluiter en de spotvo-

gel gaat het goed en deze vogels 

worden van alle kanten gemeld 

voor deze rubriek. Wat verder op-

valt was dat het aantal boerenzwa-

luwen wat beter was dan vorig jaar. 

Het maximum aantal dat gezien 

werd dit voorjaar was 150 stuks 

(vorig jaar 21 stuks). 

Van de grauwe vliegenvanger zijn 

slechts 7 waarnemingen binnenge-

komen, daarentegen worden van 

alle kanten bonte vliegenvangers 

gemeld. Alle waarnemingen van de 

nachtegaal (18) komen uit ’t 

Merkske en in het Broek werd we-

derom geen nachtegaal gehoord. 

Met de wielewaal gaat het slecht en 

er werden slechts 19 waarnemin-

gen gemeld vrijwel allemaal uit ’t 

Merkske. Kwartels werden in ’t 

Merkske gehoord en de laatste da-

gen van mei (5) op de Bleeke Hei-

de. Patrijzen worden hier en daar 

nog wel gezien, maar het aantal is 

een fractie van de aantallen die 

jaren geleden gezien werden. 

Van de zomertortel zijn dit voor-

jaar slechts 6 waarnemingen ge-

meld. Binnen enkele jaren zal deze 

vogel verdwenen zijn in onze 

streek. Met de veldleeuwerik gaat 

het vergeleken met de voorgaande 

jaren weer een beetje beter en het 

aantal waarnemingen is toe geno-

men.   

 

 

Steppekiekendief 

Op 8 april 2015 werd op de Castel-

reesche Heide een steppekieken-

dief gezien, de eerste waarneming 

van deze soort ooit in de streek. 

Een steppekiekendief zul je niet 

snel in Nederland tegenkomen. 

Naast het feit dat de dichtstbijzijn-

de broedgebieden in Oekraïne, 

Roemenië en Rusland liggen zijn 

hier 2 oorzaken voor. Ten eerste is 

de soort moeilijk te onderscheiden 

van de grauwe en blauwe kieken-

dief, en het is vaak slechts aan de 

hand van foto’s vast te stellen of het 

ook daadwerkelijk een steppekie-

kendief betreft. Volwassen man-

netjes vormen hier een uitzondering 

op: het bleke kleed met alleen een 

zwarte wig op de vleugels valt goed 

op. De 2e reden waarom je maar 

zelden een steppekiekendief in Ne-

derland tegenkomt is dat het niet 

goed gaat met de soort. Voorname-

lijk de Europese populatie is de laat-

ste decennia hard achteruit gegaan 

en Birdlife International heeft dan 

ook een internationaal actie plan 

voor de soort opgesteld. 

 

Grauwe Kiekendief 

Op 8 mei 2015 werd door Erik Rij-

nen op de Castelreesche Heide een 

grauwe kiekendief gezien. In totaal 

zijn deze eeuw 11 waarnemingen 

gedaan in onze streek. De eerste was 

op 24 augustus 2001 in ’t Broek. De 

grauwe kiekendief is een trekvogel 

die in tropisch Afrika overwintert. 

Een groot deel van de Europese 

broedvogels broedt in Frankrijk en 

Spanje. In Nederland zijn Oldambt 

(Groningen), het Lauwersmeer en 

Zuid-Flevoland kerngebieden. De 

grauwe kiekendief is in de loop van 

de twintigste eeuw gestaag in aantal 

afgenomen. Rond 1900 waren er 

tussen de 500 en 1000 paar. In 1950 

nog 250 paar en in 1980 nauwelijks 

50 paar. Het absolute dieptepunt lag 

halverwege de jaren tachtig. Daarna 

groeide het aantal gestaag en voor-

zichtig tot 29 paar in 1998. De stij-

ging heeft zich doorgezet naar 45 in 

2000, waarvan 31 in Oldambt. De 

grauwe kiekendief staat op de Ne-

derlandse Rode Lijst. 

 

Hop 

Op 10 mei werd in de Wildert in 

Chaam een hop gezien. De hop is 

een zéér zeldzame verschijning in 

onze streek. In totaal vind ik 6 

waarnemingen sinds 1971 in mijn 

digitale archief, waaronder een van 

me zelf op 10 mei 1993 in de Gin-

derdoor, op exact dezelfde dag. De 

hop is gemakkelijk te herkennen 

aan het roodbruine verenkleed met 

een lange zwart gepunte kuif, die 

kan worden opgezet als de vogel 

opgewonden is. De staart en de 

vleugels zijn zwart en getekend met 

brede witte strepen. De snavel is 

lang en dun. Een opvallende eigen-

schap is de uitgesproken stank die 

de vogel verspreidt, omdat ener-

zijds het nest nooit wordt schoonge-

maakt (voedselafval en mest blijven 

achter) en anderzijds omdat het 

vrouwtje een klier heeft aan de ba-

sis van haar staart, die tijdens de 

broedtijd een zware stank ver-

spreidt. Een bijnaam voor de hop is 

dan ook drekhaan. De hop is een 

BIJZONDEREBIJZONDERE  
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en juli, maar in de herfst is de vogel 

weer in grote aantallen present. Zil-

verplevieren zoeken bij voorkeur 

naar voedsel op zojuist door eb 

drooggevallen modder. 

 

Glanskop 

Op 16 maart werd een glanskop 

gezien/gehoord op de Oisterwijk-

sche Heide. De glanskop is een zeer 

zeldzame verschijning in ons werk-

gebied. In totaal is de soort slechts 

8 keer waargenomen in 45 jaar. De 

eerste waarneming dateert van 6 

april 1980 in het Valkenberg.  

Er zijn van die vogelsoorten die 

vaak met elkaar verward worden, 

ook door ervaren vogelaars. De 

insectenetende weidevogel. De roep 

van de hop klinkt als hoep, hoep, en 

hoewel het geluid niet luid is, is het 

toch op grote afstand hoorbaar. 

Vóór 1925 was de hop nog een re-

gelmatig voorkomende broedvogel 

in Oost- en Zuid-Nederland. Tussen 

1925 en 1940 verdween de vogel 

geleidelijk uit Nederland. Er waren 

oplevingen in de periode 1941-45 

en 1966-70, met jaren waarin er 10 

paar hoppen broedden. Sinds 1970 

gaat het hoogstens om 1 of 2 paar. 

 

Zilverplevier 

Op 26 april en 9 mei werden zilver-

plevieren gezien op de Bleeke Hei-

de, De zilverplevier is een vrij zeld-

zame doortrekker in de streek, met 

een totaal van 38 waarnemingen. Al 

deze waarnemingen werden na de 

eeuwwisseling gedaan. Zilverple-

vieren kunnen het gehele jaar in 

Nederland gezien worden, maar 

toch broeden ze niet in Nederland. 

Zoals vele steltlopers is de zilver-

plevier een broedvogel van het ho-

ge noorden. Hij broedt op de toen-

dra van Siberië, Alaska en Canada. 

Overwinteren doet hij aan zowat 

alle kusten van de wereld. In Ne-

derland is het een algemene door-

trekker. De vogel is praktisch het 

hele jaar te zien in zowel het Wad-

dengebied als de zoute delta in 

Zeeland. De hoogste aantallen wor-

den geteld in mei, het minst in juni 

matkop en glanskop zijn twee van 

die soorten. Beide zijn een mees, 

maar met een paar subtiele kenmer-

ken. Qua uiterlijk heeft de matkop 

vergeleken met de glanskop een 

soort stierennek. Ook de kinvlek is 

meestal iets groter dan die van de 

matkop, maar dat verschil is heel 

subtiel. Bij het juiste licht is het 

petje van de glanskop glanzend en 

dat van de matkop wat dof zwart. 

Maar ook hiervoor geldt weer dat 

het nauwelijks goed te zien is. De 

matkop heeft doorgaans op de vleu-

gels een lichter panel, bij de glans-

kop zijn de vleugels egaal bruin. 

Allemaal subtiele kenmerken. Ge-

lukkig is het geluid tussen beide 

soorten behoorlijk verschillend. De 

glanskop heeft een harde explosieve 

piTSJAI roep en laat een 

luid doordringend tsjuup tsjuup 

tsjuup tsjuup horen. De matkop is 

wat bescheidener van aard en roept 

een rauw zi-zi DÈÈH DÈÈH DÈÈH 

en een zacht tiUU tiUU tiUU tiUU. 

De glanskop is in principe een pure 

bosvogel van loofbos en gemengd 

bos, maar dat bos hoeft niet per 

se vochtig te zijn. Matkoppen zijn 

dan ook meer in moerasachtige ge-

bieden aan te treffen. Glanskoppen 

komen vaker voor in parken, grote 

tuinen en boomgaarden. 

 

 Z
il

ve
rp

le
vi

e
r,

 f
o

to
 P

ie
t 

M
u

n
st

er
m

a
n

 

S
ti

ch
ti

n
g

 S
a

x
if

ra
g

a
 

H
o

p
, 

fo
to

 J
o

er
g

 M
a

g
er

, 
S

ti
ch

ti
n

g
 S

a
x

if
ra

g
a

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eb
http://nl.wikipedia.org/wiki/Modder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steltloper
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toendra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toendra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Siberi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alaska
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Ik heb eens gekeken in mijn digitale 

archief hoeveel soorten vogels er 

gezien zijn sinds 1971 in onze 

streek: 304 soorten! Toegegeven er 

zitten nogal een aantal exoten tus-

sen, maar het blijft een indrukwek-

kend aantal. 

 

Johan Schaerlaeckens op 3 

maart: 

Zojuist zo'n 20 grutto's op de 

Bleeke Heide. Verder slechtvalk en 

veldleeuweriken met iets dat ‘t mid-

den hield tussen de zang en de trek-

roep. Op de Rette gisteren 2 zingen-

de boomleeuweriken. Groene 

spechten heel actief.  

 

Johan Schaerlaeckens op 8 

maart: 

Vanmorgen met de Chaam groep 

zingende tjiftjaf, paartje grutto’s 

langs Baarleseweg, jodelende wul-

pen (Baarleseweg), 4 roodborstta-

puiten, rietgorzen. Bleeke Heide: 

o.a. 30 grutto’s (ongeveer), 6 kemp-

hanen, geoorde futen, veel wulpen, 

pijlstaarten. Rette: 3 zingende 

boomleeuweriken, ter plaatse 

(afgegraven stuk), ook 3 paar kievi-

ten, baltsende haviken, citroentjes, 

(aard?)hommel. 

 

Twan Mols op 9 maart: 

Op de Rielsche Heide vandaag vol-

op zingende veldleeuweriken, 3 

torenvalken, veel kieviten, wulpen, 

baltsende graspiepers, zingende 

geelgors en 4 goudplevieren. Giste-

ren zelfs 12 goudplevieren. 

 

Erik Rijnen op 12 maart: 

Vanochtend boven de Broskens 63 

ooievaars (in plukjes van 20, 4, 14, 

3, 5, 1 en 16). De vogels hebben 

waarschijnlijk ergens in de nabije 

omgeving overnacht. Stegen nu op 

thermiek op en gingen noord. De 

geelgorzen beginnen vocaal op 

gang te komen. Verder jodelende 

wulpen, zingende veldleeuweriken, 

invallende groepjes grutto’s en de 

eerste sleutelbloemen in bloei: 

voorjaar! 

 

Johan Schaerlaeckens op 17 

maart: 

Vandaag wijfje bruine kiek boven 

Bleeke Heide. Ook zo'n 25 kemp-

hanen. Geen boerenzwaluw.  

 

Sandra Reijnders op 19 maart: 

Zaterdag 14 maart zag ik alweer 

mijn eerste witte kwikstaart in Gal-

der west. Verder 18 maart een 

goudhaan en een rode eekhoorn en 

op 17 maart nog 3 citroenvlinders. 

 

Johan Schaerlaeckens op 23 

maart: 

Tot mijn stomme verbazing van-

morgen nog een klapekster in de 

Staatsbossen in een solitaire berk 

tegenover de 'oeverzwaluwenwal'. 

Of dit nu een migrant is of een (de) 

overwinterende vogel (hij heeft nu 

tientallen open plekken in de 

Staatsbossen) is mij onduidelijk. Op 

Ossengoor tientallen kuifeenden, 8 

dodaarsjes, 1 geoorde fuut, winter-

talingen. Verder zingende boom-

leeuweriken (niet de verhoopte 

boompieper), kruisbekken, roepen-
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zanglijsters, 2 kramsvogels en 1 

boompieper. 

  

Joost van den Ouweland op 15 

april: 

Vanavond om 18.00 uur, we zaten 

net te eten kwam er zeer laag een 

ooievaar over! 

Het leek erop dat hij bij Wijnen in 

de vijver zou gaan landen. 

 

Will Woestenberg op 15 april: 

Daarnet een rondje Baarle-Nassau 

gedaan, weg over Bels lijntje en te-

rug over de Oordeelsestraat/Terover. 

Op Bels lijntje even een praatje ge-

maakt met Henk Cornelissen. Daar 

vlogen veel vlinders: groot, klein en 

geaderd witje, oranjetipjes, citroen-

tjes, een dagpauwoog en verschil-

lende blauwtjes, waarschijnlijk 

boomblauwtjes. Ook had Henk een 

bonte vliegenvanger die net terug 

was van zijn winterkwartier. Rond 

veel boerderijen vliegen al boeren-

zwaluwen. 

Bij ons in de tuin ook veel vlinders 

waaronder een landkaartje. Ook de 

zwartkop is teruggekeerd uit het 

zuiden. 

 

Frank Degenaar op 17 april: 

Ha Jan, de warme dag van gisteren 

15/4 leverde mij vele oranjetipjes en 

een grasmus op het Broek op. En 's 

avonds vele roepende boomkikkers 

en enkele steenuiltjes. 

Will Woestenberg op 19 april: 

Vanmorgen met de zondag groep 

via het Broek, Valkenberg, Slinger-

dreef en Ossengoor naar camping 

Buitenlust. Onderweg 5 reeën ge-

zien, verder grasmus, gekraagde 

roodstaart, zwartkop, matkop, boe-

ren- en huiszwaluw, rietgors, een 

grote groep regenwulpen en geoor-

de fuutjes op het Ossengoor. Bij 

het Ossengoor ook baltsende bui-

zerd. Ook nog zwarte en groene 

specht en 2 alarmerende grutto’s 

op het Zwart Laag die achter een 

kraai aanzaten. Bij camping Bui-

tenlust 2 bonte vliegenvangers. 

Opmerkelijk: ondanks het mooie 

weer, (niet erg warm maar wel zeer 

zonnig) hebben we geen enkele 

vlinder gezien. 

  

Frie Boon op 19 april: 

Deze middag zagen we in het na-

tuurgebied tegenover het Schouter-

veldt de blauwborst. Verder nog 

wulp, kievit, kwikstaart, roodborst-

tapuit en oranjetipje. 

 

Frank Degenaar op 23 april: 

Deze morgen hoorde ik op het 

Broek een zingende bosrietzanger. 

Op zich niet zo gek ware het niet 

dat deze waarneming wel extreem 

vroeg is want in al de jaren dat ik 

de fenologie van de zangvogels 

bijhoudt, is mijn eerste waarne-

ming van de bosrietzanger 8 mei of 

de haviken (op 2 plaatsen), roepen-

de zwarte specht, kuifmezen en de 

onvermijdelijke buizerds. 

 

Sandra Reijnders op 23 maart: 

Maandag 23 maart hoorde ik weer 

mijn eerste tjiftjaf dit jaar (Galder 

west). 

 

Johan Schaerlaeckens op 2 april: 

Vanmorgen op de Rode Del (nee, 

niet wat jullie denken) bij Aren-

donk een 20-tal boerenzwaluwen. 

Ter plaatse ook kleine bonte specht 

en ijsvogel. De vijvers zijn ontdaan 

van visexoten als giebels en terug 

voorzien van inheemse vissoorten 

met o.a. veel eenden soorten en 

roerdompen tot gevolg. Dit dankzij 

de inspanningen van Vital van Gorp 

en Tom Snoeckx. 

 

Huub Don op 2 april: 

Zojuist op de Bleeke Hei: 24 bonte 

strandlopers, 36 tureluurs, 14 grut-

to's, 1 IJslandse grutto, 2 kempha-

nen, 1 witgatje, man zomertaling, 

18 geoorde futen, 4 adulte zwart-

kopmeeuwen. Verder het eenden 

scala: pijlstaart, slobeend, krakeend, 

bergeend, wintertaling, etc. Nog 

geen boertje of regenwulp. 

 

Huub Don op 3 april: 

Vanavond op de Bleeke Hei einde-

lijk (10 stuks) boerenzwaluwen bo-

ven de plas. Ook de eerste regen-

wulpen (12 ex.) vielen in. Laat het 

voorjaar nu maar komen! 

 

Johan Schaerlaeckens op 6 april: 

Vanmorgen migrerende bruine kiek 

boven Dennegoorven. Een 10-tal 

zingende fitissen, 30 boerenzwalu-

wen en 2 oeverzwaluwen. Bleeke 

Heide: ter plaatse ook 4 zwartkop-

meeuwen, 2 bonte strandlopers en 

slechtvalk (in zijn vaste boom). Au-

ditief regenwulpen. Zomertaling 

niet meer gezien (gisteren nog 

wel).  

 

Henk Laarhoven op 9 april: 

Vanmiddag (9-4) op de pas ge-

ploegde akker naast ons huis: 1 gele 

kwikstaart, 16 witte kwikstaarten, 8 
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zoiets! 

Zijn er meer waarnemingen van? 

 

Huub Don: Hoi Frank, extreem 

vroege 'bosrietzangers' hebben 

vaak betrekking op afwijkende 

tuinfluiters, die in de eerste dagen 

na aankomst vaak zeer afwijkend 

kunnen 'zingen'. (en momenteel 

massaal binnenkomen). Waar had 

je de vogel (in struweel, riet)? 

 

Will Woestenberg: Er zijn tot nu 

toe 11 bosrietzangers gemeld, de 

eerste 2 op 12 april. Bijna al deze 

waarnemingen zijn op onzeker ge-

plaatst omdat de administratie ze 

zonder geluidsopname of foto niet 

accepteert vóór mei. 

 

Sandra Reijnders op 28 april: 

Waarnemingen Galder west: Op 18 

april zag ik een kleine vos en mijn 

eerste oranjetipje en bont zandoog-

je van dit jaar. Het vrouwtje van 

het klein geaderd witje zat stil ge-

noeg om te determineren. De langs 

snellende gele mannetjes hadden 

geen vleugelpuntjes, dus daar ben 

ik ook behoorlijk zeker van. De 

rode eekhoorn zie ik hier nu regel-

matig. Ik had hem hier zeker een 

jaar niet gezien. Was waarschijn-

lijk verjaagd door de bouwactivi-

teiten van plan Bollemeer. De Eu-

ropese haas zit hier al jaren in klei-

ne aantallen in de nattere delen. Op 

de drogere stukken wemelt het al 

zeker een jaar van de konijnen, 

maar er zijn er al minimaal twee 

zieke exemplaren gespot, dus dat 

kan binnenkort over zijn. 

 

Frank Degenaar op 30 april: 

Deze morgen toch nog een koe-

koek op het Broek gehoord. Ook 

een kleine karekiet. 

 

Frank Degenaar op 4 mei: 

Jan, gisteren dus 3 mei, de eerste 

zingende spotvogel op de Bleeke 

Heide. Is tamelijk vroeg. Ook een 

koekoek. Inmiddels zijn boven de 

Blokkenweide de eerste gierzwalu-

wen gearriveerd: daar zullen we 

weer 90 dagen plezier aan beleven. 

Vanavond ga ik eens luisteren of de 

nachtzwaluwen al roepen. 

 

Will Woestenberg op 4 mei: 

Vanmiddag weer naar de Halsche 

Beemden geweest. Ditmaal slechts 1 

zingende nachtegaal, maar ook een 

uitbundig zingende wielewaal die 

zich af en toe even liet zien. Verder 

weer enkele reeën, een gravende 

mol en veel kleine zangers. Geen 

koekoek dit maal en weinig vlinders 

ondanks het goede weer. Ook geen 

enkele roofvogel en geen spechten 

gehoord of gezien. 

 

Frank Degenaar op 5 mei: 

Oh ja, we hoorden zondag ook nog 

een fluiter op landgoed Valkenberg. 

 

Will Woestenberg op 11 mei: 

Toen wij zaterdag een rondje wan-

delden langs het Bels Lijntje hoor-

den we 2 (mogelijk 3) zomertortels 

achter de Wouwers. Langs hetzelfde 

fietspad tientallen konijnen tegen de 

bebouwde kom achter de Wouwers. 

Vorige week is het er niet van geko-

men maar hierbij alsnog een lijstje 

van de belangrijkste waarnemingen 

van die dag. Boven het dorp Chaam 

vlogen huiszwaluwen en een enkele 

gierzwaluw. Hans had op 30 april 

als eerste van de zondag groep een 

gierzwaluw gezien. Op de hoek van 

de Withagen floten 2 bonte vliegen-

vangers. Op weg naar ‘t Broek za-

gen we nog een flinke groep regen-

wulpen. In ‘t Broek naast de gebrui-

kelijke zangers ook een waterral bij 

de poel voor de slagboom. Ook lie-

ten de groene kikkers zich al horen. 

In de bossen nabij het Zwart Laag 

hoorden we een fluiter en al fiet-

send konden we ook de koekoek 

bijschrijven. Nabij de poel op de 

Slingerdreef hoorden we putters, 

rietgors en roodborsttapuit. Ook 

hier gierzwaluw en boerenzwaluw. 

De gehoopte blauwborst hebben we 

niet kunnen vinden. 

Gisteren, 11 mei fietsten we eerst 

naar het Dennegoorven aan de 

Baarleseweg waar we roodborstta-

puit en rietgors zagen in het stru-

weel. Op het water de gebruikelijke 

watervogels. In de weilanden tegen-

over het Dennegoorven zat een 

alerte grutto op een paaltje en een 

gele kwikstaart met een wel hele 

vale borst. Genietend van de prach-

tige dag hoorden we veel zangers 

onderweg en zagen we witjes, ci-

troenvlinder, dagpauwoog, bonte 

zandoogjes en oranjetipjes. Aan de 

achterkant van de Bleeke Heide zat 

een spotvogel zijn zangkunsten te 

demonsteren. Er waren ook opval-

lend veel buizerds in de lucht. In 

het moerasgebied tegenover Leuris 

boske liepen enkele steltlopers, die 

met tegenlicht en de grote afstand 

moeilijk op naam te brengen waren. 

Wel zagen we daar een mannetje 
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zomertaling wat in deze tijd op een 

mogelijk broedgeval wijst. In het 

Nonnenven zwom een knobbel-

zwaan wat ook wijst op een broed-

geval. Hier ook de kleine karekiet 

waarvan we even later liefst 5 zin-

gende exemplaren hoorden in een 

100 meter lange dunne rietstrook 

langs de sloot aan de Ulicotense-

weg.  

  

Frank Degenaar op 12 mei: 

Gisteren zag ik een vroege distel-

vlinder in de tuin. En een doodgere-

den -zonde!-  hazelworm op het 

fietspad Ulvenhout Chaam ter 

hoogte van Huis ten Bosch. 

 

Jan Vermeulen op 12 mei: 

Vandaag een lange wandeling door 

de Chaamsche Bossen gemaakt. 

Gezien onder meer: grauwe vlie-

genvanger nabij boswachterswo-

ning, koekoek, zwarte specht, enke-

le gekraagde roodstaarten, overvlie-

gende kruisbekken en een goud-

vink. 

 

Huub Don op 15 mei: 

Nu ter plekke. (17.30 uur) 5 adulte 

zomerkleed witwangsterns boven 

Bleeke Hei. 

 

Frie Boon op 17 mei: 

Hallo Jan, vanmorgen in het Broek 

Chaam de koekoek, de bonte vlie-

genvanger, bosrietzanger en de 

spotvogel. Verder op 2 plekken de 

gekraagde roodstaart in het Valken-

berg. 

 

Will Woestenberg op 17 mei: 

Vandaag met de zondag groep een 

rondje Bleeke Heide gedaan. Op de 

plassen aan straat o.a. één lepelaar, 

1 man en 3 vrouw kemphanen, één 

kanoet en 2 mannetjes zomertaling. 

Verder nog een tureluur en enkele 

oeverlopers. Op minder dan 2 meter 

voor ons een voorjaarsfase van een 

landkaartje en zingende spotvogel. 

Bij Leuris boske onze eerste weide-

beekjuffers van dit jaar, 1 man en 1 

vrouwtje en drie hazen in het wei-

land richting Ulicoten. Onderweg 

nog torenvalken, buizerds, een sper-

wer en een steenuiltje. Ook nog 

enkele oranjetipjes, een distelvlin-

der en verschillende witjes. 

 

Susan van de Riet op 24 mei: 

Bij de solitaire boom, tussen de 

Hoogstratense baan en het Bootjes-

ven, op de plaats waar ook de 

blauwborst zijn nestje heeft, flad-

derden verschrikt twee kwartels 

voor mijn voeten omhoog. 

 

Will Woestenberg op 25 mei: 
Vandaag, op een doordeweekse 

zondag, rondje Bleeke Heide en 

Heistraat gedaan. Op de Bleeke 

Heide geen spectaculaire dingen 

gezien. Wel een lepelaar, een kleine 

plevier en 3 adulte futen naast het 

gebruikelijke spul. Ook best wel 

enkele tureluurs. 

In het parallelpaadje van de Hei-

straat wel 6 of 7 zingende spotvo-

gels en één alarmerende witster-

blauwborst nabij de poel in de 

hoek. De vogel had voedsel in zijn 

bek en dus ongetwijfeld ook jongen 

in de buurt. 

 

Johan Schaerlaeckens op 29 mei: 

Rien Geerts zag op 29-5 om 03.30 

uur op de Gilzeweg een vos over-

steken bij het Sportpark in Chaam. 

De vos liep heel rustig richting Vo-

gelenzang. Vossen 's nachts in de 
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In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en met 

3 juni 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Vermeulen 

Bredaseweg 14 

4861 AH Chaam 

 

E-mail:  

jemvermeulen@kpnmail.nl 

Tel.: 0161 491327 

SMS: 06 4814 7753 

bebouwde kom: straks ook bij ons 

een gewone verschijning? 

 

Will Woestenberg op 29 mei: 

Eerder deze week op een avond een 

wandeling gemaakt naar Vosters 

Schoor en Raaijkens Schoor in ‘t 

Merkske. In de weilanden bij Vos-

ters Schoor o.a.  knolsteenbreek in 

bloei en moesdistel. Verder veel 

koekoeksbloem, smeerwortel en 

gele lis. We hoorden 2 koekoeken 

tegelijk maar omdat de roeplocaties 

nogal van elkaar verwijderd waren 

vermoed ik dat het er minimaal 3 

waren. Ook hoorden we een late 

geelgors en op 3 verschillende loca-

ties kwartels roepen. Tijdens de 

wandeling zagen we veel hazen en 2 

reeën.  

 

Will Woestenberg op 31 mei: 

Op weg terug naar huis trof ik zo-

juist nog een uitbundig zingende 

geelgors langs de Fransebaan in Al-

phen, tegenover het perceel met die 

diepliggende poel aan de zuidkant 

van de Chaamseweg. 

 

Johan Schaerlaeckens op 3 juni: 

Nadat we zondag met de Chaam 

groep al 3 roepende kwartels had-

den, vanmorgen minstens 5 roepen-

de vogels op de zuidelijke Bleeke 

Heide. Na 2 maanden in biodivers 

Estland had ik schrik van het mono-

tone Nederland. Het viel deze och-

tend alleszins mee op de B.H. Vanaf 

een plaats had ik binnen luttele se-

conden: 2 roepende kwartels, 2 

zingnde veldleeuweriken, roepende 

koekoek, 2 paar alarmerende wul-

pen, lepelaar, alarmerende grutto, 

gele kwik, zingende spotvogel, gras-

mus en uitgevlogen roodborsttapui-

ten. De aanwezige groep van 22 

grutto's stemt in dit jaargetijde wat 

triestig. De weilanden liggen er heel 

mooi bij (tegen de Maaien nog en-

kele kneutjes in zomerkleed). NB. 

Ik krijg nergens boomvalken gevon-

den. 
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Van uw correspondent te Galder 

 

O p 13 mei, de eerste zonover-

goten warme dag van dit 

voorjaar, werd in een stalletje in 

Galder West een nieuwe muizen-

soort ontdekt: de parasolmuis. 

 

Het is druk in het gemeenschaps-

huis de Leeuwerik in Galder. De 

bekende Nederlander en zoöloog de 

heer Klees heeft hier zojuist een 

persconferentie gegeven. Hij was 

als eerste ter plaatse van de nieuwe 

vondst en stelde direct een degelijk 

wetenschappelijk onderzoek in. 

“Op de cameraval was nog net een 

lange muizenstaart te zien. Ik heb 

daarom vastgesteld dat het hier om 

een ondersoort van de huismuis 

gaat en heb het diertje de weten-

schappelijke naam Mus domesticus 

Parasolsius gegeven.” aldus de 

heer Klees.  

 

De Nederlandse naam is parasol-

muis, omdat het diertje de voorkeur 

geeft aan het wonen in parasols. De 

huismuis geeft de voorkeur aan het 

wonen in huizen.” 

 

De muis is ontdekt in een paarden-

stalletje achter de onlangs opgele-

verde woonwijk Bollemeer, op een 

steenworp afstand van het gemeen-

schapshuis de Leeuwerik. De huur-

ster van het stalletje wilde vanwege 

het warme weer een parasolletje 

opsteken en ontdekte toen het nest.  

 

Ondanks de drukte rond de perscon-

ferentie konden we toch de vindster, 

mevrouw Reijnders, nog even aan 

het woord krijgen. “Ik dacht dat ik 

alle interessante nestmaterialen voor 

muizen veilig had opgeborgen, maar 

toen ik dit voorjaar een parasol no-

dig had, ontdekte ik het muizennest. 

Midden tussen drie parasolstaanders 

had de muis een groot comfortabel 

en kleurrijk nest gemaakt. Maar wat 

ik nu met die parasols moet, dat 

weet ik nog niet. Misschien iets 

voor die nieuwe woonwijkbewo-

ners: een plaatselijk door de natuur 

gevormde parasol met airco. Ik denk 

dat ik van de opbrengst een gedenk-

teken opricht voor al die mooie ge-

sneuvelde eiken en berkenbomen. 

Of zal ik het aan de natuurvereni-

ging schenken voor jeugdactivitei-

ten? De jeugd leert dan de natuur 

respecteren en wil dan alleen nog 

maar in ecologisch gebouwde woon-

wijken wonen met respect voor be-

staand natuurschoon.” 

Nieuwe muizensoort ontdekt 

  

Kopijdata en 

nieuws-

brieven 
  

Nieuwsbrief voorjaar 

Inleveren kopij tot vrijdag half fe-

bruari 

Verschijnt omstreeks half maart  

 

Nieuwsbrief zomer 

Inleveren kopij tot vrijdag half mei 

Verschijnt omstreeks half juni  

 

Nieuwsbrief najaar 

Inleveren kopij tot vrijdag half au-

gustus 

Verschijnt omstreeks half september 

 

Nieuwsbrief winter 

Inleveren kopij tot vrijdag half no-

vember 

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 

Nieuwe rage! 

Nu te koop in Galder West: 

 

Parasols met natuurlijke airco 

 

 

 

Vraag ernaar bij Sandra’s paardenstal 
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Tekst: Johan Schaerlaeckens 

 

I n deze rubriek worden opmer-

kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 

milieu, natuur, landschap en cul-

tuurhistorie weergegeven. 

 

Traditioneel levende mensen 

hebben andere darmbacteriën  

Traditioneel levende mensen heb-

ben darmbacteriën waar moderne 

mensen niet over beschikken. Mo-

gelijk beschermen die hen tegen 

welvaartsziekten. Leden van de 

Matsé-stam in Peru eten vooral 

boomwortels, vis en vlees van alli-

gators en andere dieren. Ze leven 

veel meer in contact met hun om-

geving dan wij. Uit de analyse van 

de poep van de jagers-verzamelaars 

bleek dat zij bacteriesoorten bij 

zich dragen die de stadsmens niet 

(meer) heeft. Deze Treponema-

bacteriën werden eerder ook aange-

troffen bij Afrikaanse jagers-

verzamelaars en bij andere traditio-

nele volken. Ook bleek dat jagers-

verzamelaars een meer diverse 

darmflora hadden dan wester-

lingen. Deze jagers-verzamelaars 

krijgen minder kanker, hart- en 

vaatziekten, darmontstekingen en 

allergieën dan andere bevolkings-

groepen. Het is niet duidelijk dat 

moderne mensen deze bacteriën 

niet meer hebben door antibiotica-

gebruik. Vervolgonderzoek moet 

uitwijzen of deze bacteriestammen 

potentie hebben als superprobioti-

ca, ter preventie of behandeling 

van moderne ziektes.  

Bron: Nu.nl 

 

Verdwijnen grote planteneters 

leidt tot leeg landschap  

De afname van het aantal grote 

herbivoren als zebra's, kamelen, 

tapirs en olifanten kan resulteren in 

savannes, bossen en woestijnen 

zonder bewoners. Een internatio-

naal team van ecologen inventari-

seerde 74 soorten grote planteneters 

wereldwijd. Ze brachten per soort in 

kaart wat de bedreigingsstatus is en 

wat de ecologische gevolgen zijn 

van afname. Het ging om diersoor-

ten die gemiddeld 100 kilo of meer 

wegen, zoals giraffen, bizons, neus-

hoorns en gorilla's. De ecologen 

concluderen dat “zonder radicale 

interventie” grote herbivoren uit 

talloze gebieden zullen blijven ver-

dwijnen, met enorme ecologische, 

sociale en economische kosten tot 

gevolg. Gevolgen van het verdwij-

nen van grote herbivoren is dat grote 

vleeseters zoals leeuwen en tijgers 

ook niet overleven. Bovendien wor-

den de zaden van planten minder 

goed verspreid en komen er minder 

voedingsstoffen in de grond terecht. 

Op die manier verstoort het verdwij-

nen van grote planteneters het hele 

ecosysteem. 

Verlies van habitat en jacht blijken 

de grootste bedreiging te vormen 

voor de grote planteneters. Veran-

dering in habitat wordt vooral ver-

oorzaakt door competitie van vee-

houderij. Die is sinds 1980 verdrie-

dubbeld en bemoeilijkt de toegang 

tot land, voedsel en water voor wil-

de dieren. De jacht vindt vooral 

plaats voor consumptie en handel in 

lichaamsdelen. Een miljard mensen 

wereldwijd overleeft op wild vlees. 

Daarnaast is de handel in bijvoor-

beeld slagtanden en huiden lucra-

tief. Vooral de markt voor medische 

toepassingen is heel sterk zoals de 

hoorns van neushoorns. Hoorns 

leveren per gewicht meer op dan 

goud, diamanten of cocaïne. Als de 

jacht niet stopt houden we in eerste 

instantie prachtige stukken bos, sa-

vanne of woestijn over waar hele-

maal geen dieren meer wonen.  

Bron: nu.nl 

 

Na 100 jaar weer schildpadjes 

geboren op  Galapagos-eiland 

Pinzón  

Voor het eerst in honderd jaar zijn 

er op het Galapagoseiland Pinzón 

reuzenschildpadden in het wild ge-

boren. In 1970 werden nog slechts 

19 volwassen reuzenschildpadden 

Uitgelicht 
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Op die manier  

verstoort het verdwijnen  

van grote planteneters  

het hele ecosysteem. 

http://www.nature.com/ncomms/2014/140415/ncomms4654/full/ncomms4654.html
http://www.nature.com/ncomms/2014/140415/ncomms4654/full/ncomms4654.html


Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   2828    

op Pinzón aangetroffen. De beesten 

waren gemiddeld zo'n 70 jaar 

oud. Wetenschappers namen ze 

mee en begonnen een fokprogram-

ma. De nakomelingen werden 

weer uitgezet op het eiland. In de-

cember vorig jaar werden zes in het 

wild geboren schildpadjes op het 

eiland aangetroffen. 

Een van de redenen dat de schild-

padden het weer goed doen, is 

dat in 2012 een actie is begon-

nen om de ratten op de Galapagos-

eilanden uit te roeien. Die kwamen 

in de 17de en 18de eeuw mee op 

schepen van piraten, walvisvaarders 

en ontdekkingsreizigers en verhin-

derden lange tijd dat schildpadden 

zich voortplantten. De ratten aten 

de eieren en pasgeborenen op.  

De Galapagos-eilanden staan sinds 

1978 op de Werelderfgoedlijst van-

wege hun biodiversiteit. De flora en 

fauna op de eilanden waren een 

belangrijke inspiratiebron voor 

Charles Darwins’ boek ‘The Origin 

of Species’ waarin hij zijn evolutie-

theorie uiteenzette.  

Bron: NOS.nl 

 

Restwarmte industrie als alterna-

tief voor aardgas 

Het kabinet stimuleert de komende 

jaren het gebruik van restwarmte 

voor het verwarmen van huizen en 

bedrijven in Nederland. Restwarmte 

moet steeds meer een alternatief 

worden voor het aardgas uit Gronin-

gen. 

“Overgebleven warmte uit de indu-

strie moet bij huishoudens en bedrij-

ven terechtkomen”, vindt minister 

Kamp. Dit is het goede moment om 

dat aan te pakken, zegt hij, omdat in 

veel steden het gasnet toch aan reno-

vatie of vervanging toe is. 

"Ook bereiden we ons hiermee voor 

op een vermindering van de gaswin-

ning en het anders inzetten van de 

Nederlandse gasvoorraden." Volgens 

Kamp stoten huishoudens die op het 

'restwarmte-net' zijn aangesloten 

bovendien minder CO2 uit. 

Het kabinet komt daarom met nieu-
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we regels om het voor energie-

maatschappijen aantrekkelijker te 

maken restwarmte te gebruiken. 

In de industrie komt veel warmte 

vrij. Met die warmte gebeurt verder 

niets. Bij het gebruik van rest-

warmte wordt de overgebleven 

warmte omgezet in energie. Die 

energie kan gebruikt worden om 

huishoudens te verwarmen. In 

Scandinavische landen wordt al 

zo'n 50 procent van de huizen ver-

warmd met restwarmte, in Neder-

land is dat nog maar zo'n 5 pro-

cent.  

Bron: Nos.nl 

 

Weidevogels dupe van afschaf-

fing melkquota 

Op 1 april verdwenen de melkquo-

ta. Vogelbescherming vreest dat 

weidevogels en andere natuur in de 

Nederlandse weides hierdoor nog 

sneller zullen verdwijnen. Over-

heid, boerenorganisaties en zuivel-

coöperaties moeten maatregelen 

nemen om een drama te voorko-

men en te werken aan een snelle 

overgang naar een natuurvriende-

lijke melkveehouderij. Voor Ne-

derland betekent het verdwijnen 

van de melkquota een verwachte 

stijging van 20% in de toch al fors 

gegroeide melkproductie. De keer-

zijde is buitengewoon schadelijk: 

een nog snellere achteruitgang van 

ons weidelandschap met wilde 
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wel ’s zomers als ’s winters door 

roofvogels, uilen en zangvogels 

gebruikt worden om te foerageren. 

De ‘Vogelakker’ is een maatregel 

voor zeldzame en bedreigde soorten 

als veldleeuwerik, velduil, grauwe 

en blauwe kiekendief en andere 

soorten van de open akkergebieden. 

Vogelakkers bieden insecten jaar-

rond een plekje in akkergebieden. 

Het demoproject wordt in 2015 ge-

start in drie provincies. Opschaling 

naar akkergebieden in de provincies 

Drenthe, Fryslân, Limburg, Zeeland 

en Zuid-Holland ligt in de planning. 

In alle gevallen zullen landbouwers 

actief participeren in dit demopro-

ject. De komende jaren zullen de 

bedrijfseconomische aspecten, de 

ecologische effectiviteit alsook de 

agrarische inpasbaarheid worden 

beoordeeld. Uiteindelijke moet het 

concept ‘Vogelakkers’ op alle as-

pecten significante winst opleveren. 

Intussen is er serieuze belang-

stelling voor onze aanpak in Vlaan-

deren en zullen in Neder-Saksen in 

Duitsland in het voorjaar van 2016 

de eerste Vogelakkers worden inge-

zaaid. Deze Groningse uitvinding 

zal bij gebleken geschiktheid moge-

lijk ook elders in Europa worden 

toegepast. Daarom is praktisch in-

gestoken onderzoek ook zo belang-

rijk. 

Bron: Natuurpunt.nl 

systeem. Iedere melding is hierdoor 

inzichtelijk voor de politie en hand-

havers. 

Het meldpunt is te vinden via mel-

den.wildlifecrime.nl 

Bron: Meldpunt Wildlife Crime 

 

Steeds meer vogelakkers  

Eind april werd in totaal 75 hectare 

‘Vogelakkers’ ingezaaid: in zuide-

lijk Flevoland (50 ha), Groningen (3 

ha) en op Texel (22 ha). In Flevo-

land en Groningen ligt reeds zo’n 

200 hectare Vogelakkers. Staatse-

cretaris Sharon Dijksma gaf 18 de-

cember 2014 in een brief aan de 

Tweede Kamer aan dat zij het con-

cept ‘Vogelakkers’ landelijk wilde 

testen. Het doel is om te meten hoe 

een Vogelakker bijdraagt aan bo-

demkwaliteit en biodiversiteit. De 

biodiversiteit in het agrarische ge-

bied staat al jarenlang onder zware 

druk. Er bestaan nog geen goede 

oplossingen die leiden tot herstel 

van soorten. Veel van de huidige 

maatregelen werken niet goed en 

zijn duur. De noodzaak tot het ont-

wikkelen van effectieve en efficiën-

te vergroeningsmaatregelen is dus 

groot. Daarbij moeten de maatrege-

len goed inpasbaar zijn in de agrari-

sche bedrijfsvoering. De ‘Vogel-

akker’ lijkt aan deze wensen tege-

moet te komen. Onderzoek heeft 

aangetoond dat de Vogelakkers zo-

bloemen, vlinders en weidevogels. 

De natuur wordt de dupe van de 

nieuwe regels. Met een verdere 

achteruitgang van weidevogels, tast 

Nederland ook de wereldwijde bio-

diversiteit aan. 

Om maar meer productie te halen 

zal er nog meer druk ontstaan op 

grond. Het huidige beleid geeft 

natuurboeren weinig keuze meer 

dan stoppen of doorgroeien. Er 

ontstaat een race naar grond. De 

verwachting is een versnelde hal-

vering van het aantal bedrijven. 

Over tien jaar hebben we nog 

slechts een paar duizend megabe-

drijven over, zonder veel illusies 

over weidegang, rijke weiden en 

weidevogels. 

Bron: Vogelbescherming Neder-

land 

 

Help mee wilde faunamisdrijven 

in kaart te brengen 

Vernielde dassenburchten, gescho-

ten buizerds, vergiftigde vossen, 

omgezaagde nestbomen, stroperij-

en van vissen en zangvogels. Dit 

zijn slechts enkele voorbeelden van 

misdrijven tegen in het wild leven-

de dieren. Het “Meldpunt Wildlife 

Crime” doet een oproep aan alle 

natuurliefhebbers om ogen en oren 

open te houden in het veld en mis-

drijven door te geven via het meld-

punt vervolging wilde fauna. Re-

gelmatig krijgen handhavers in het 

veld meldingen dat wilde dieren 

gedood, verwond of gevangen zijn.  

Het meldpunt is uitsluitend bedoeld 

voor in het wild levende dieren die 

vallen onder de Flora- en Fauna-

wet. Denk aan dieren als de bui-

zerd, havik, torenvalk, kiekendief, 

steenmarter, vos, das, roek, en 

zangvogels zoals putters, sijsjes en 

vinken. Via het meldpunt kunnen 

alle vermoedelijke gevallen van 

misdaad tegen wilde fauna worden 

gemeld. Met de meldingen wordt 

in kaart gebracht waar de meeste 

misstanden plaatsvinden, welke 

dieren slachtoffer zijn en hoe vaak 

het plaatsvindt. Het meldpunt is 

gekoppeld aan het BOA registratie-
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http://werkgroepgrauwekiekendief.nl/pdf/2014_de_levende_natuur_115_2%20p61_66.pdf
http://www.nou.nu/limosa/limosa_samenvatting.php?nr=4851
http://melden.wildlifecrime.nl/
http://melden.wildlifecrime.nl/
http://www.wildlifecrime.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/18/kamerbrief-over-aansluiting-vergroening-glb-en-agrarisch-natuur-en-landschapsbeheer.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/18/kamerbrief-over-aansluiting-vergroening-glb-en-agrarisch-natuur-en-landschapsbeheer.html
https://www.sovon.nl/nl/content/vogelbalans-herstel-boerenlandvogels-blijft-uit
https://www.sovon.nl/nl/content/vogelbalans-herstel-boerenlandvogels-blijft-uit
http://www.rli.nl/publicaties/2013/advies/onbeperkt-houdbaar
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
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Wakker Dier: aantal koeien rijst 

de pan uit 

“Nu het melkquotum is komen te 

vervallen, dreigt een verdrievoudi-

ging van het aantal megastallen in 

Noord-Brabant. Het aantal melk-

koeien in heel Nederland zou met 

36 procent kunnen toenemen”. Dit 

concludeert Wakker Dier na een 

analyse van de vergunningen die 

door de melkveesector zijn aange-

vraagd. 

Het Centrum Landbouw en Milieu 

Onderzoek & Advies (CLM) heeft 

in opdracht van Wakker Dier de 

huidige vergunningen van melkvee-

houders in drie provincies onder-

zocht. In Utrecht, Gelderland en 

Noord-Brabant hebben tientallen 

melkveehouders een vergunning op 

zak om uit te breiden. 

Steeds meer van de koeien komen 

in een megastal terecht. Alleen al in 

Noord-Brabant hebben gemeenten 

en provincie het groene licht gege-

ven voor 143 megastallen. Lande-

lijk gezien zou dit een toename be-

tekenen van honderden megastal-

len. Wakker Dier trekt aan de bel: 

“Als staatssecretaris Sharon Dijks-

ma nu niet ingrijpt, is Nederland 

binnenkort een land vol megastal-

len en met steeds minder koeien in 

de wei.” 

Utrecht heeft volgens Wakker Dier 

getekend voor bijna 13.000 extra 

koeien, Gelderland voor 76.000 en 

Noord-Brabant voor 108.000 extra 

melkkoeien. Als de gegevens uit de 

drie onderzochte provincies worden 

vertaald naar de landelijke situatie, 

betekent dat een toename van 

565.000 melkkoeien. 

Volgens een voorzichtige schatting 

van Wakker Dier zijn er landelijk al 

negenhonderd vergunningen afgege-

ven voor megastallen. “Megastallen 

zijn een grote bedreiging voor wei-

degang”, aldus de dierenrechtenor-

ganisatie. „Met zulke grote aantal-

len koeien is er vaak te weinig land 

om op te grazen. Dus blijven de 

koeien altijd binnen. Dat is niet al-

leen erg voor het Hollandse 

plaatje, maar vooral voor de koei-

en.” 

Bron: de Telegraaf 

 

Wolven vriendelijker naar el-

kaar dan honden 

Wolven gedragen zich van nature 

vriendelijker naar elkaar dan hon-

den, zo blijkt uit een nieuwe studie. 

Dominante wolven laten bijvoor-

beeld veel meer voedsel over 

voor hun onderdanige soortgenoten 

dan dominante honden. Ook wer-

ken wolven beter samen bij het 

opvoeden van hun jongen en het 

verdedigen van hun territorium.  

Wetenschappers kwamen tot hun 

bevindingen door zowel een roedel 

wolven als een roedel honden te 

bestuderen in hun onderzoekscen-

trum. De wolven kwamen uit Ca-

nada en werden geboren in gevan-

genschap. De honden werden uit 

verschillende asielen in Hongarije 

gehaald. 

Om te testen hoe tolerant de dieren 

naar elkaar waren, lieten de weten-

schappers koppeltjes van één do-

minant en één ondergeschikt dier 

eten uit dezelfde bak. 

Uit de observaties van de onder-

zoekers bleek dat de wolven zich 

bij het verdelen van voedsel veel 

toleranter naar elkaar opstelden 

dan de honden. De ondergeschikte 

dieren veroverden gemiddeld bijna 
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net zo veel eten als hun dominante 

soortgenoten. 

Bij de honden hielden de onderda-

nige dieren zich veel meer op de 

achtergrond bij het eten. Ze accep-

teerden hun ondergeschikte positie 

en namen genoeg met minder 

voedsel.    

Ook uit andere observaties van de 

wetenschappers blijkt dat wolven 

meer op gelijke voet met elkaar 

omgaan dan honden. Wolven wer-

ken meer samen bij bijvoorbeeld 

het opvoeden van jongen, het ver-

dedigen van hun territorium, en 

waarschijnlijk ook bij de jacht. Het 

verschil in gedrag tussen wolven 

en honden is waarschijnlijk te ver-

klaren aan de hand van domestica-

tieprocessen van de dieren die uit-

eindelijk uitgroeiden tot 'de beste 

vriend' van de mens. Toen mensen 

wolven begonnen te temmen, ko-

zen ze waarschijnlijk de meest on-

derdanige dieren omdat die zich 

makkelijk aanpasten.  

Bron: NU.nl 

 

Dolfijnen hebben complex soci-

aal netwerk 

Dolfijnen hebben een verrassend 

complex sociaal netwerk. De 

zwemmende zoogdieren hebben, 

net als mensen, enkele 'vrienden' 

waarmee ze graag optrekken, maar 

ook soortgenoten die ze mijden. 

Verder hebben dolfijnen in nauwe 

rivieren minder maar wel hechtere 

sociale contacten dan hun soortge-

noten die in grote lagunes opgroei-

en. Dit melden Amerikaanse onder-

zoekers. Zij bestudeerden zes jaar 

lang het gedrag van ongeveer 200 

dolfijnen in de Indian River Lagoon, 

een waterrijk gebied aan de oostkust 

van Florida. De onderzoekers leer-

den om de individuele dieren te 

identificeren aan de hand van foto's. 

Ze slaagden erin om de sociale net-

werken van de dolfijnen nauwkeurig 

in kaart te brengen.   

 

Uit het onderzoek blijkt dat de die-

ren zich vaak ophouden in dezelfde 

groepen van individuen die graag 

met elkaar optrekken. Deze vrien-

dengroepen verblijven vaak op de-

zelfde plekken. 

Maar lang niet alle dolfijnen kunnen 

goed met elkaar opschieten. Sommi-

ge individuen worden opvallend 

weinig in elkaars gezelschap ge-

zien.  

Eén van de meest opvallend bevin-

dingen is dat het sociale netwerk 

van dolfijnen lijkt te worden beïn-

vloed door de vorm en grootte van 

hun leefgebied. De dieren die de 

meest nauwe uiteindes van de Indi-

an River Lagoon bewonen, hebben 

de meest compacte sociale netwer-

ken, eigenlijk net als bewoners 

van kleine dorpen. 

Bron: Nu.nl 

 

Verspreiding otter in Nederland 

Het veldseizoen voor de inventari-

satie van de otter zit er inmiddels 

op. Het blijkt dat er in Flevoland op 

meer locaties otters actief zijn, dan 

eerst bekend was. Otters hebben 

inmiddels ook de Dinkel in Twente 

bereikt. Bij recent onderzoek zijn 

langs de IJssel ten noordoosten van 

Arnhem op meerdere plekken otter-

sporen aangetroffen. Er lagen zelfs 

otterspraints op een beverburcht. 

Ook verder stroomafwaarts zijn 

langs de IJssel ottersporen aange-

troffen. Er is echter ook slecht 

nieuws te melden. In de Nieuw-

koopse Plassen werd begin 2015 

een vrouwtje dood aangetroffen. Nu 

maar hopen dat er snel een nieuwe 

dame opduikt. De kans daarop is 

reëel, want de resultaten van de ge-

netische monitoring, die door Alter-

ra wordt uitgevoerd, laten zien dat 

de populatie nog steeds toeneemt. 

Al zijn er wel zorgen over toene-

mende inteelt. Om dit gevaar tegen 

te gaan, zijn er plannen om op en-

kele locaties nieuwe onverwante 

otters uit te zetten.  

Bron: “Telganger” van de zoog-

diervereniging 
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hebben inmiddels ook de 

Dinkel in Twente bereikt. 
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