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Nachtzwaluwen in het
Chaamse
Tekst en afbeeldingen: Huub Don
n de winter van 2013-2014 deed ik onderzoek in de Chaamse Bosschen
(atlasblok 50-25) voor de SOVON Vogelatlas. Dit project heeft als doel
alle winter- en broedvogels in Nederland vast te leggen. Een atlasblokonderzoek is flink aanpoten en wordt niet betaald, maar het is wel leuk om
de vogelbevolking uit je eigen omgeving goed in kaart te brengen.

I

Mijn zwerftochten uit die winter leverde onder andere grote kruisbekken op,
een zeldzame soort, die slechts af en toe ‘s winters in Nederland wordt aangetroffen. Een goed gebruik onder vogelaars is ook om (oude) roofvogelhorsten
in te tekenen, zodat in het daaropvolgende broedseizoen kan worden gecheckt
of deze weer bezet raken. Helaas was ik pas afgelopen juli in staat om weer te
gaan kijken. Zo kon ik van de destijds 14 gevonden ‘havikbakken’ vaststellen

jaar
a
N

september 2015

Ga mee op bosbrandexcursie
Pag 6

De lezingen starten weer op 17
september
Pag 4 en 9

(Vervolg op pagina 3)

De werkdagen
starten op 26 september
Pag 6

Nationale natuurwerkdag op
7 november
Nachtzwaluwterrein

Pag 8

Kom naar de
jaarvergadering
op 29 oktober
Pag 11

Mark & Leij

2

Natuuragenda
september
7 maandag
17 donderdag
17 donderdag
19 zaterdag
21 maandag
26 zaterdag

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

Vissenwerkgroep
Lezing de insectentuin Albert de Wilde
Bijeenkomst fotowerkgroep
Wandelen fotowerkgroep
Vissenwerkgroep
Werkdag

Marktplein Chaam
Bellevue
Bellevue
veld
Marktplein Chaam
Marktplein Chaam

Vissenwerkgroep
Bijeenkomst fotowerkgroep
Wandelen fotowerkgroep
Vissenwerkgroep
Jaarvergadering
Lezing Markdal Sjef Langeveld
Werkdag

Marktplein Chaam
Bellevue
veld
Marktplein Chaam
Bellevue
Bellevue
Marktplein Chaam

oktober
5
15
17
19
29
29
31

maandag
donderdag
zaterdag
maandag
donderdag
donderdag
zaterdag

19:30
20:00
10:00
19:30
20:00
21:00
9:00

november
2
7
13
19
19
21
28

maandag
zaterdag
vrijdag
donderdag
donderdag
zaterdag
zaterdag

19:30 Vissenwerkgroep
Marktplein Chaam
9:00 Nationale Natuurwerkdag
Oude Gilzerbaan Alphen
Aanleveren kopij nieuwsbrief
redactie@markenleij.nl
20:00 Lezing natuurfotografie Jan van der Greef Bellevue
20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep
Bellevue
10:00 Wandelen fotowerkgroep
veld
9:00 Werkdag
Marktplein Chaam

december
17 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep
19 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep

Bellevue
veld

3

Mark & Leij Nieuwsbrief

(Vervolg van pagina 1)

dat er afgelopen broedseizoen
waarschijnlijk slechts twee bezet
zijn geweest. Na de nestencontrole
kwam het idee op om ook eens de
nachtzwaluwen in dit gebied in
kaart te brengen. Hoewel het seizoen al flink op gang was (juni is
eigenlijk de beste maand om deze
vogels te tellen) zijn nachtzwaluwen tot in augustus actief. En eigenlijk zijn er van de laatste decennia alleen anekdotische gegevens
over de aantallen vogels. Een andere reden was dat er steeds meer bos
wordt gekapt. Ook in juni is Staatsbosbeheer weer aan het kappen
gegaan o.a. in het Prinsenbos, even
ten westen van de weg ChaamGilze. De nachtzwaluw profiteert
sterk van kapvlaktes en andere
open stukken met jonge aanplant.
Die bieden niet alleen nestgelegenheid, maar ook een groot prooiaanbod in de vorm van nachtvlinders.
Zo gezegd, zo gedaan. Op 10 juli ’s
avonds vertrok ik op mijn crossfietsje, een Petzl hoofdlampje en
een kaart (luchtfoto) om de eerste
gebieden te controleren. Dat was
gelijk al goed raak. In het Bredasche bos (aan de Maastrichtse
Baan) had ik binnen een uur tijd al
8-9 territoria. Nachtzwaluwen inventariseren is niet zo moeilijk,

maar je moet wel opschieten. In juli
zingen de mannetjes veel korter dan
in juni en eigenlijk alleen in het eerste halfuur na zonsondergang. Een
voordeel is wel dat de meeste vogels
‘gesetteld’ zijn en niet meer rondzwerven op zoek naar een partner of
geschikte nestlocatie. Naast het bekende ‘snorren’ (door het mannetje)
maken nachtzwaluwen ook nog andere geluiden. De vluchtroep (een
kort ‘kwuuk’) en contactroep (een
tweelettergrepig ‘koe-wiek’) kun je
vaak horen, maar zegt weinig over
de aanwezigheid van een territorium, omdat de vogels het hele bos
doorvliegen op zoek naar voedsel.
De alarmroep, een kort ‘chuck’ of
‘tuk’ (dat enigszins doet denken aan
de roep van een merel) is echter een
indicatie dat je in de buurt van een
nest (met jongen) bent. In Limburg,
waar we deze vogels (beroepsmatig)
in juni inventariseren, hoor ik deze
roep bijna nooit. Vermoedelijk omdat de meeste paartjes in juni nog
geen jongen hebben. Maar in het
Chaamsche bos hoorde ik de roep
regelmatig, ook op plekken waar ik
nog geen zingend mannetje had aangetroffen! In totaal ben ik twaalf
avonden op pad geweest: van het
Prinsenbos tot aan de Alphense Bergen. Een flink karwei, maar wel
leuk. Regelmatig komen nieuwsgierige vogels om je hoofd vliegen

(lampje uit!) om te kijken wat je
komt doen. Veel laatvliegers en
dwergvleermuizen scheren langs je
hoofd op zoek naar motten. Houtsnip (2 locaties), ransuil (1 locatie)
en schemeractieve boomvalken
werden eveneens gezien. Het resultaat mag er wezen. In totaal werden
45 territoria gevonden (zie tabel en
kaart) en, gezien de meeste gebieden maar met één bezoek werden
vereerd, is dat een minimum aantal.
Vooral het Bredasche bos en de
(grote) kapvlakte bij het Prinsenbos
springen eruit. Maar ook bijvoorbeeld langs de Turfbaan bij de Alphense Bergen werden drie territoria aangetroffen ( totaal 7). Met name in het centrale deel van het
Chaamsche bos waar minder open
stukken zijn (zie luchtfoto) zullen
her en der wel wat vogels zijn gemist. Bij goede dichtheden kunnen
nachtzwaluwen namelijk ook langs
brede bospaden zitten. Te verwachten valt dat de aantallen in de nabije
toekomst nog verder zullen toenemen. Staatsbosbeheer is momenteel
nog actief aan het kappen bij o.a.
het Ossengoor. Een gunstige ontwikkeling voor nachtzwaluw en
houtsnip. Echte bosvogels als havik
en zwarte specht zullen er waarschijnlijk minder blij mee zijn.

1

Tabel 1: aantal gevonden nachtzwaluwterritoria juli-aug
2015& schatting

lokatie
Prinsenbosch
Chaamsche Bosschen
Alphen ‘t Zand
Alphense Bergen
TOTAAL

Aantal gevonden territoria
12
21

Schatting
12-20
21-30

5
7

5-10
7-10

45

45-70

2

3

Hierbij de luchtfoto van het gebied met de onderscheiden deelgebieden. Goed te
zien zijn de vele ‘open stukken’: kapvlaktes & jonge aanplant, ideaal voor Nachtzwaluw.
1 Prinsenbos, 2 Chaamsche Bosschen, 3 Alphen ’t Zand, 4 Alphense Bergen
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Lezing “de insectentuin”
In de vorige nieuwsbrief is deze
lezing al kort aangekondigd. Nu
plaatsen we de hele tekst.
Tekst en foto’s: Albert de Wilde

I

n zijn lezing “De insectetuin”,
toont Albert tuinoverzichtsfoto’s door de seizoenen heen en
ook detailfoto’s van bloemen,
planten en insecten.

Foto x

De insecten betreffen allerlei soorten, waaronder vlinders, libellen,
kevers, wantsen, vliegen, bijen en
wespen. Het is een presentatie voor
elk wat wils, die door de variatie
niet gauw verveelt. Van bloemen
zijn details te zien waardoor tuinliefhebbers worden 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 goed
waarnemen. Albert de Wilde is een
bekende insectenfotograaf en gespecialiseerd in macrofotografie.
Hij is tevens een groot tuinliefhebber. Ook fotografieaspecten kunnen
aan de orde komen wanneer daar-

over vragen zijn tijdens de presentatie.
Het was indertijd (2000) de bedoeling om een tuin te ontwerpen waarin je van dichtbij kunt genieten van
bloemen en insecten. De bloementuin 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 cottageachtig,
maar dan met ruimte voor wat grotere groepen planten. Via houtsnipperpaadjes loop je er doorheen en sta je
ineens naast een manshoge vingerhoedskruidplant of acanthus. Er zijn
ook nog andere tuingedeelten, waaronder de moestuin met ook veel
bloemen en de pruimentuin met
stinzenplanten.
Veel tuinliefhebbers hebben bij insecten 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 terrassen ondergraven en aan luizen
die massaal plantensappen komen
zuigen en het tuinplezier vergallen.

Sommige insecten hebben een hoger 'aaibaarheidsgehalte', zoals
vlinders en libellen. Tussen deze en
de plaagdiersoorten is er een breed
scala van allerlei interessante insecten, die de moeite waard zijn
om in je tuin te hebben en te bekijken. Je kunt je tuin daarop dus inrichten, maar dat vergt de discipline om ook rommelhoekjes in stand
te houden en niet al te steriel te
werken. Het geheel hoeft dan echter nog geen ongeordende bende te
worden. Dat wordt door Albert de
Wilde met diverse tuinoverzichten
bewezen.
Veruit de meerderheid van de insecten is niet of nauwelijks schadelijk en ook angst voor bepaald gedrag van wespen en bijen, die kunnen steken, is bijna steeds volkomen onnodig. Een bij of wesp
steekt alleen uit verdediging en niet
zomaar. Tussen allerlei insecten
bestaan ook afhankelijkheidsrelaties. Ze leven in bepaalde biotopen
(ook onze tuinen) en sommige hebben bepaalde planten nodig,
zoals bijvoorbeeld lipbloemen of
schermbloemen. Heel veel soorten
zijn parasitair en hebben een ander
insect of diens broed nodig voor de
voortplanting. Ook daarvan worden
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verschillende voorbeelden getoond
en besproken. De lezing toont aan
dat je in je eigen tuin een fraaie
biodiversiteit kunt creëren. Voor
wie daarin interesse heeft is deze
presentatie een aanrader, maar je
kunt natuurlijk ook gewoon genieten van de fraaie foto's.
Kijk eventueel van tevoren op zijn
website:
www.ahw.me
Hierop toont Albert vele insecten
en ook een tuinpagina (zie link onderaan zijn homepage).
Albert de Wilde (1943) is een gepensioneerd jurist. Hij heeft altijd
als hobby natuurfotografie beoefend. Eerst was dat vogelfotografie,
maar dat is al lang geleden en de
insectenwereld is nu zijn domein.
Na zijn pensionering eind 2004 is
dat in de zomer ongeveer dagwerk,
want dan zijn insecten het meest
actief. Hij is ook al jarenlang imker, maar de solitaire wilde bijen
hebben momenteel meer zijn interesse. Ook wespen krijgen veel
aandacht. Daarnaast kijkt hij ook
graag naar beestjes die een ander
overslaat, zoals luizen, tripsen,
springstaartjes, motmuggen en ander klein spul. In principe zijn echter alle dieren interessant, dus ook
kevers, wantsen, vliegen, vlinders
en libellen worden niet vergeten.

De insectentuin'
Powerpoint-lezing door
Albert de Wilde.
Donderdag
17 september
20.00 uur
Bellevue
Chaam

Samentuinen
Tekst: BMF, Remmert van Haaften

O

p zaterdag 26 september organiseert de Brabantse Milieufederatie
(BMF) in het kader van de ‘Natuurtour’ een bijeenkomt in Haaren
voor zowel startende als ervaren samentuinders.
Op deze dag wil de BMF het netwerk van samentuinders zichtbaar maken en
hen tevens met elkaar verbinden. Voor ervaren samentuinders is het een evenement om meer kennis rondom bepaalde thema’s op te doen. Startende tuinders kunnen deze trefdag juist zien als extra stimulans om daadwerkelijk te
beginnen met hun samentuin. Bovendien is er een fietsroute langs twee samentuinen in Haaren uitgezet en een wandeltocht over de prachtige zorgtuinderij de Es.
Het programma van de Trefdag Samentuinen in Brabant:
11.30 uur: Inloop
12.00 uur: Opening Trefdag
12.15 uur: Twee samentuin presentaties:
- Ton Oomen, BerbOss te Oss
- Anja Kleijn, Zwollenmoer te Drunen
12.45 uur: Voedzame lunch
13.30 uur: Workshopronde 1
14.15 uur: PAUZE
14.45 uur: Workshopronde 2
15.30 uur: Netwerkborrel
16.30 uur: Einde van het programma
Datum: Zaterdag 26 september
Locatie: Zorgtuinderij de Es te Haaren
Tijd: vanaf 11.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers: max. 50 (dus ben er snel bij!)
Kosten: Euro 15,00 (incl. lunch en borrel)
Aanmelden doe je via www.brabantsemilieufederatie.nl
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Bosbrandexcursie
Werkdagen
starten zaterdag
26 september
Tekst: Joost van den Ouweland

D

e laatste wespen zoeken nog wat zoets en vele
vogels zijn al lang onderweg naar zonniger oorden. 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 alleen nuttig maar ook uiterst gezellig, leerzaam, rustgevend en
vaak verrassend.

Tekst: Sandra Reijnders

D

it voorjaar werd Chaam en omstreken opgeschrikt door grote rookwolken: er woedde een
bosbrand. De kranten noemden enorme oppervlakten.
Gelukkig was de omvang kleiner. De brand was voor
natuurvereniging Mark & Leij een mooie aanleiding
voor het organiseren van een bosbrandexcursie.
Hoe omvangrijk was de brand? Is een bosbrand een
grote natuurramp? Of biedt een dergelijke brand juist
ook kansen aan nieuwe natuur? Hoe kijkt de beheerder
naar de brand? Je komt er alles over te weten tijdens de
bosbrandexcursie.
De natuurbrandenspecialist, brandweerofficier Ron
Roomer, vertelt ons over de brand. Vervolgens gaat
Merlijn Hoftijzer, ecoloog, ons vertellen over het toepassen van gecontroleerde branden in de bosbouw en
de gevolgen van bosbranden. Deze kennis deed hij op
tijdens zijn stage in Zweden. Verder is Patrick Raats
van Staatsbosbeheer van de partij om een korte presentatie te houden vanuit de visie van de beheerder.

Het mooiste resultaat van al deze ontspannen inspanningen kunt u met eigen ogen zien op 't Zand in Alphen bij
"ons eigen" heideveldje. Werkelijk een pareltje.

Gewapend met al deze kennis gaan we onder deskundige leiding de plek van de brand bekijken.

Niet bang om een keertje de (werk)handen uit de mouwen te steken en wat lui zweet kwijt te raken in een inspirerende omgeving?

Omdat eenieder om beurten op vakantie was, was het
lastig om al een datum vast te leggen, voordag de
nieuwsbrief naar de drukker ging. Daarom is de datum
onder voorbehoud.

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

Onder voorbehoud:
Datum: 16 september ???
Locatie: AZC ???
Aanvang: 14.00 ???
Verwachte eindtijd: ???
Houd de zondagse e-mailnieuwsbrief
en Ons Weekblad in de gaten voor de
definitieve datum en tijd, of stuur een
mailtje naar
bestuur@markenleij.nl
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Het Mastbos is jarig
en viert zijn 500ste verjaardag
organisatie Staatsbosbeheer en al
haar activiteiten. Daarnaast geeft
Staatsbosbeheer bedrijven of organisatie de mogelijkheid om zich te
promoten en hun boodschap te vertellen. Deze combinatie maakt de
Naar Buiten Fair een unieke belevenis in de buitenlucht.
Tekst en foto’s: Staatsbosbeheer,
Liza van Velsen

I

n september 2012 organiseerde Staatsbosbeheer, district
West-Brabant, voor de eerste keer
de ‘Naar Buiten Fair’ rond de
werkschuur. Wat begon als een
spontaan idee, werd een drukbezocht evenement met naar schatting 4000 bezoekers. Tijdens de 2e
Naar Buiten Fair in 2013 ontving
Staatsbosbeheer ongeveer 5000
bezoekers.
Het jaar 2014 heeft Staatsbosbeheer gewijd aan het voorbereiden
van de Naar Buiten Fair voor 2015.
Het Mastbos bestaat in 2015 500
jaar en dat wil Staatsbosbeheer tijdens de fair gaan vieren. De
Fair wordt in 2015 dus grootser
aangepakt.
De Naar Buiten Fair in 2015 vindt
plaats op de weilanden rond de
werkschuur van Staatsbosbeheer
aan de Bouvignelaan 35 te Breda,
op zondag 27 september van 10.00
tot 17.00 uur.
Het doel van de Naar Buiten Fair,
is bezoekers op een ongedwongen
manier kennis laten maken met de

Thema’s en activiteiten die tijdens
de Fair plaatsvinden zijn onder andere:
‘Beschermen’ (groenplein);
‘Beleven’ (weilandgames en natuur
gerelateerde familie- en kinderactiviteiten) en
‘Benutten’ (houtplein, streekmarkt,
horecaplein).
Landstad de Baronie heeft het
groenplein geadopteerd en biedt 20
kramen
gratis
aan
(natuur)
verenigingen, stichtingen en dergelijke aan.

Kijk voor alle activiteiten en
nieuws op
www.mastbos500.nl

Voor meer informatie, vragen of
specifieke wensen, neem dan contact met:
Liza van Velzen: 06-51799775
Patrick Raats: 06-53249633
Of mail naar:
naarbuitenfair@staatsbosbeheer.nl
Wij hopen u op 27 september 2015
te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
De boswachters van district West Brabant
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Tekst: Joost van den Ouweland

Nationale Natuurwerkdag

O

p zaterdag 7 november haakt
Mark en Leij aan bij de Nationale natuurwerkdag.
Die zaterdag gaan we met zijn allen naar "ons heideveldje" op 't
Zand. Deze keer geen zeurende
kettingzagen of gesleep met zware
takken maar eenvoudige werkzaamheden die ook leuk zijn voor
opa en/of oma met de kleinkinderen. We gaan er jonge boomopslag weghalen, dus boompjes trekken en boompjes naar de rand
brengen. Naast het fijn buiten bezig
zijn, is er ook gelegenheid om te
zien hoe "schoon" ons heideveldje
er bij ligt.
Kom gewoon kijken op 7 november en doe lekker mee !!
In 2015 wordt de Natuurwerkdag
alweer voor de 15e keer gehouden
op ruim 480 locaties door heel Nederland. Check:
www.natuurwerkdag.nl
Eén en ander wordt georganiseerd
door Landschappen Nederland, in
samenwerking met de Landschapsbeheerorganisaties, de Provinciale
Landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Scouting Nederland en A Rocha. De organisatie
wordt ondersteund door het IVN,
de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie, de KNNV vereniging
voor veldbiologie en de ANWB.

Koffie, thee en lunch zelf meenemen
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Oude Gilzerbaan

Nationale natuurwerkdag
7 november
09.00 tot 12.00 uur
Verzamelen: Oude Gilzerbaan
Alphen

n

Voor informatie kunt u terecht bij
Frans Vermeer
webmees@markenleij.nl
013-5079609
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Verbeelding, Verstilling en Verwondering

Tekst en foto’s: Jan van der Greef
n een ontdekkingsreis naar de
schoonheid in de natuur neemt
Jan van der Greef ons mee in de
wereld van beweging en het vastleggen daarvan. Keuze van kwaliteit en richting van licht, gecombineerd met creativiteit in sluitertijd,
zijn hoofdelementen. Hij deelt zijn
persoonlijke belevenissen rond het
thema “verbinding in natuurbeleving”. Voor hem is natuurfotografie een reflectie van wat er zich in
jezelf afspeelt. Bevrijdende aspecten zoals onbevangenheid, acceptatie van jezelf, het doven van de
oordelende stem en verdiepende
stilte worden zo aangeraakt. Deze
thema’s zijn onder andere opgenomen in zijn recent verschenen
boek “Reflections of the Inner self.
Dreams and Visions of Nature.”

I

Lezing
Verbeelding,
verstilling en
verwondering
Jan van der Greef
Donderdag 19 november
20.00 uur
Bellevue
Chaam
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Met Sjef aan de werktafel
Markdal duurzaam en vitaal
Tekst: Sandra Reijnders

S

De vereniging Markdal maakt het
Markdal duurzaam en vitaal. Dat is
de doelstelling. In de vereniging
werken bijna alleen maar vrijwilligers. Eén van de weinige betaalde
Markdallers is Marcel van Miert.
Hij heeft de opdracht om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren.
Hij is al ver gevorderd met het sluiten van overeenkomsten en het kopen van gronden.
De vereniging Markdal werkt samen met de mensen in de streek en
met de organisaties, zoals de gemeenten, het waterschap en de provincie. Het plan Strijbeek is bij-

foto Jan Roovers

jef wilde eigenlijk met mij een
wandeling gaan maken in het
Markdal en al wandelend wetenswaardigheden vertellen. Dan zou
de titel worden: “Met Sjef aan de
wandel”, maar daar kan je dan
hele verkeerde dingen van gaan
denken, dus dat hebben we toch
maar niet gedaan. Er was trouwens ook te weinig tijd voor, want
het Markdal vraagt heel veel tijd
van Sjef en van al die andere vrijwilligers.

voorbeeld gemaakt door de mensen
in de streek.
De provincie is opdrachtgever voor
het realiseren van de Ecologische
Hoofdstructuur. Dat is een verplichting die de vereniging Markdal is
aangegaan. Verder moet er niets.
Dat geeft vrijheid en dus kansen en
mogelijkheden. De streek mag het
zeggen. In ruil voor natuur kan er
meer dan er op de oude manier kon.

Foto expositie Mark&Leij

B

ij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was de datum voor onze volgende foto-expositie nog niet bekend.

Wij vragen u daarom Ons Weekblad, posters en flyers komende wintertijd in
de gaten te houden. Ook op de site van Mark en Leij en in de digitale zondags nieuwsbrief zetten we tijdig wanneer de foto-expositie is.
We gaan er weer hard aan werken om het Mark en Leij werkgebied door het
oog van de camera vast te leggen en een mooie expositie te realiseren.
Met vriendelijke groet, leden van de fotowerk groep van Mark en Leij.

De condities voor de natuur worden goed geregeld en er wordt gezorgd dat ze passen binnen alle
ontwikkelingen die gaande zijn. Er
is echter veel meer gaande dan de
Markdallers vooraf hadden kunnen
bevroeden. Het proces gaat daardoor veel langzamer dan ze hadden
gehoopt.
Toch gaat het planproces in het
Markdal sneller dan bij een gangbare ruilverkaveling. Dit komt omdat is gestart met verkennend werk,
in plaats van met voorschrijven.
Dat levert maatwerk op en vooral
veel medewerking in de streek.
Tegenstanders zijn er maar weinig,
want iedereen mag meedoen en
meepraten en mee ontwikkelen.
Meer weten over de plannen, ontwikkelingen en stand van zaken?
Kijk op:
www.verenigingmarkdal.nl
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Jaarvergadering met lezing toe
Tekst: Sjef Langeveld

O

p 29 oktober is de algemene
leden vergadering.

Komt allen!

I

n het tweede deel van de
avond, wordt de leden uitleg
gegeven over de ontwikkelingen in
het Markdal.

Op de website van de vereniging Markdal
www.verenigingmarkdal.nl
staat sinds 27 augustus het
plan “Perspectief voor het
Markdal”.

Hoe ver zijn de voorbereidingen
voor het realiseren van de ecologische hoofdstructuur, het verbeteren van de natuurwaarden en het
landschap? Op welke manier wordt
tegelijkertijd aan de agrariërs een
toekomst perspectief gegeven voor
hun bedrijven?

Komen er nieuwe recreatie mogelijkheden?

Wij als vereniging Markdal zijn
mede initiatiefnemer om zelf de
Ecologische hoofdstructuur te realiseren en ook de maatregelen uit te
voeren die horen bij de kader richtlijn water. Het beschikbaar krijgen
van de gronden verloopt goed en
het maken van de plannen is heel
spannend. Vele bewoners, de vereniging Markdal en ook deskundigen maken deze plannen.

www.verenigingmarkdal.nl

De overeenkomst met de provincie
van twee jaar geleden geeft onverwachte nieuwe mogelijkheden.
Op de website van de vereniging
Markdal

staat sinds 27 augustus het plan
“Perspectief voor het Markdal”. Dit
plan moet de wettelijke zekerheid
geven vanuit de ruimtelijke ordening. Het komt dit najaar in behandeling bij de beide gemeenteraden
van Alphen-Chaam en Breda..

Samen met Marcel zal Sjef verslag
doen van het werk en graag horen
wat de leden van onze vereniging
van de ontwikkelingen vinden.
Hebben jullie ideeën die aan de
plannen kunnen worden toegevoegd?
En…neem gerust vrienden of bekenden mee die nog geen lid zijn.

29 oktober
20.00 uur
jaarvergadering
voor leden
Daarna lezing Markdal
voor iedereen
circa 21.00 uur
Sjef Langeveld
Marcel van Miert
Bellevue
Chaam

Wordt de natuur er beter van?
Wordt het water schoner en gaat
het weer stromen als een beek?
Hoe krijgen de agrariërs nieuwe
mogelijkheden en wat gaat alles
betekenen voor de bewoners van
Strijbeek, Heerstaaijen en Notsel?

Foto Jan Roovers

Het uitvoeringsklaar maken gebeurt door Marcel van Miert en
zijn team. Het merendeel van deze
teamleden is afkomstig van de betrokken gemeenten, het waterschap
en/of de provincie. De lijntjes zijn
daardoor kort. Dat helpt om snel en
zorgvuldig te werken en alles goed
af te stemmen.
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Ik had er 17 reizen voor nodig

Tekst : Jan Vermeulen
Foto’s: Martijn Boot

O

p 9 juli jongst leden vloog ik
met Ad Geerts en Martijn
Boot naar Johannesburg. Voor de
eerste maal mijn metgezellen op
een trip , alhoewel ik me nu realiseer dat Martijn al met mij een
paar dagen op stap geweest was in
Bali. Ik vloog voor de 17e maal
naar Afrika. Beiden wilden een
keer een safari maken en omdat ik
niets beters te doen had ging ik
mee, min of meer als zelfbenoemd
reisleider.
Ik persoonlijk verwachtte niet veel
nieuws te zien, omdat ik ZuidAfrika al tweemaal eerder bezocht
had.
In de late avond arriveerden we na
een 10 uur lange KLM-vlucht in

Johannesburg. We trokken wat
rands uit de ATM-automaat op het
vliegveld en na nog een sigaartje
gerookt te hebben, vertrokken we
met een taxi naar Pretoria, waar we
een hotel gereserveerd hadden. Onze chauffeur was erg nerveus terwijl we buiten stonden te roken.
“Ze hebben gezien dat jullie geld
uit de automaat hebben gehaald en
ze volgen ons misschien per auto
om jullie te beroven!” zie hij heel
zenuwachtig.
Wat volgde was een merkwaardige
rit. De chauffeur zorgde ervoor zijn
snelheid zodanig aan te passen dat
hij geen enkele maal voor een rood
licht behoefde te stoppen, voorwaar
geen sinecure, omdat we minstens
een 30-tal verkeerslichten tegen
kwamen. Tegen middernacht arriveerden we bij het Court Classic
Hotel, een tamelijk chique onderko-

men.
De volgende dag haalden we onze
huurauto op, een Hyundai Argenta.
Achteraf bekeken was het beter geweest een 4-wheel drive gehuurd te
hebben, maar 20 jaren geleden had
ik het Kruger Park ook met een gewone auto gedaan en geen enkel
probleem gehad.De TomTom aan
en op weg naar Hazyview dat vlak
bij het Kruger Park ligt.
Het was een tamelijk lange rit en
we stopten maar enkele keren. Vermeldenswaardig waren een zwarte
kiekendief en een jakhalsbuizerd,
die we onderweg zagen. Probleem
gedurende de gehele reis was wel
dat alleen ik een goede verrekijker
bij me had. Ad had een soort kleine
kijker bij zich, geleend van zijn zus,
maar die was totaal ongeschikt voor
een dergelijke reis. Ik heb dus tijdens deze reis ontelbare keren mijn
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kijker uit moeten lenen aan mijn
metgezellen.
Tegen de avond arriveerden we in
Hazyview en namen onze intrek in
de idyllisch gelegen Gecko Lodge.
De volgende ochtend maakten we
een wandeling naar een nabij gelegen rivier door een boomgaard van
macadamnoten. Onderweg zagen
we nogal wat vogelsoorten, maar
geen krokodillen of nijlpaarden.
Toen we terug kwamen werd duidelijk dat Ad zijn conditie niet optimaal was. Vlakbij de lodge zagen
we een troep zebramangoesten.
Vandaag was een toeristen uitstapje
gepland langs de Panorama Route.
De Panorama Route in het noordoosten van Mpumalanga, voert
langs magnifieke vergezichten en
bijzondere
natuurverschijnselen.
Deze kloof in de Drakensbergen,
met zijn 26 km lengte en 800 m
diepte, is één van de grootste canyons ter wereld. Het was een bewolkte dag en dat was jammer voor
de foto’s, aangezien de uitzichten
langs de Blyde River Canyon fenomenaal waren. Mooie uitkijkpunten
waren o.a. de 3 Rondavels en Gods
Window. waar we ons vergaapten
aan het geweldige uitzichten en ook
Bourkes Luck Potholes was heel
indrukwekkend.
Het hoogtepunt van de dag was de
Blyde River Canyon: een van de
langste kloven van de wereld met
spectaculaire geologische vormen
en de mooiste panorama’s van het
land
Tal van foto’s hebben we gemaakt
en tot mijn grote verrassing zagen
we bij één van de watervallen nog
een nieuwe vogelsoort voor mij: de
kaalkopibis. Verrassend hier bij
deze waterval was toen Ad een bezoekje bracht aan een toilet, hij terug kwam met een aantal condooms, waarvan hij oorspronkelijk
dacht dat het papieren handdoekjes
waren.
De andere dag vertrokken we naar
het Kruger Nationaal Park, het bekendste wildpark in Zuid-Afrika,
waarvan het ontstaan is te danken
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aan President Paul Kruger. Het is
reeds in 1898 als reservaat ingericht
en is qua grootte, de helft van Nederland. Dit is hét wildpark om op
zoek te gaan naar de Big Five. De
zogenaamde Big Five zijn leeuw,
olifant, Kaapse buffel ook wel Afrikaanse buffel genoemd, luipaard en
neushoorn. Persoonlijk zei me dat
niet veel, maar alle toeristen willen
de Big Five zien. Ik wilde alleen de
Afrikaanse wilde hond zien. De
hoofdwegen in het park zijn geasfalteerd en de zijwegen en loops

zijn veelal gravelwegen. Deze zijn
goed berijdbaar met een reguliere
personenwagen. We reden het park
in bij de Phabeni Gate. We bleven
de eerste dag voornamelijk op de
asfaltwegen en zagen talrijke vogelen zoogdierensoorten. Duidelijk
was na deze dag dat Martijn haviksogen had (jonge ogen!) en hij veelal
alles het eerst zag. Ik heb de gehele
reis achter het stuur gezeten en dan
ontdek je sowieso niet veel. Van de
Big Five zagen we slechts olifant
en Afrikaanse buffel . Impala’s wa-
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ren letterlijk overal. Van de vogelsoorten was de vechtarend en Kaapse gier op het nest een hoogtepunt.
‘s Avonds gingen we op zoek naar
de lodge waar we bijna een week
zouden verblijven, Nkambeni Tented Lodge. Je zult het niet geloven,
maar we konden de lodge niet vinden. We reden terug naar de Gecko
Lodge en die wezen ons met Google Maps naar de juiste locatie, althans dat dachten we. De eerste
“farm road” voorbij het viaduct
pakken. Zo gedaan en we kwamen
al zeer snel tot ontdekking dat deze
zandweg langs een spoorlijn zeer
slecht was. De onderkant van de
auto raakte herhaaldelijk de weg en
het was een martelgang. Dit kon
onmogelijk de goede “farm road”
zijn. We belden naar de lodge en
iemand zou ons komen halen. Omgedraaid (een kunststuk op zichzelf)

en met veel moeite kwamen we
weer op de asfaltweg. De juiste
weg, ook een zandpad, lag 20 meter
verder achter het hek van Kruger
Nationaal Park.
‘s Avonds koelde het enorm af en
het was gewoon koud.
De volgende dag werden we al direct ‘opgehouden’ door een grote
kudde Afrikaanse buffels die de weg
versperde, een imposant gezicht.
Die dag zagen we heel wat zoogdieren: zebra’s, nijlpaarden, grote koedoes, nyala’s, klipspringers, bosbokken, giraffen, steenantilopen, duikers, etc. Het hoogtepunt van de dag
was toen we een lange zandweg afreden vanaf de Sabie Rivier en even
verderop Martijn en Ad zowat tegelijkertijd een luipaard ontdekten.
Het grote mannetjes luipaard keek
ons met een woedende blik aan en
liep tergend langzaam weg. We had-

den hem verstoord bij de jacht op
impala’s.
De volgende dag zagen we de Big
Five op één dag. Zwarte neushoorn, olifant, buffel en leeuw het
eerste uur al. In de namiddag zagen
we weer een luipaard en nadat we
een verlaten grindweg hadden uitgekozen zagen we in eerste instantie een gevlekte hyena, maar 10
meter verderop lag een troep leeuwen die zojuist een prooi hadden
gegrepen. Twee leeuwinnen waren
pal langs de weg nog aan het vechten om een stuk prooi. Minutenlang
stonden we met de auto naar dit
tweetal te kijken. Ad probeerde
vanuit het raam nog een selfie van
zichzelf te maken met de twee
leeuwen, maar dit werd geen groot
succes.
De volgende dagen reden we kriskras door Kruger, veelal op onver-
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harde wegen. Het lukte ons wederom op één dag de Big Five te zien.
Een grote teleurstelling voor mij
was dat we de wilde honden niet
zagen, die een ranger enkele minuten daarvoor gezien had langs de
weg. We reden erheen, maar nada.
Schrale troost was dat we even tevoren 2 cheetahs gezien hadden.
De nightdrive in de avonduren was
geen groot succes. We zagen nauwelijks iets (impala, duiker, buffel
en een konijn). Het beste van de
nightdrive waren de borrels op een
rotsplateau die we aan het begin
van de rit kregen ingeschonken.
Een hoogtepunt vond nog plaats op
de laatste dag in Kruger toen we in
een lodge langs de Lower Sabie
Rivier lunchten, waar Ad zijn zoveelste hamburger at. Een grote
kudde olifanten stak de rivier over
en dit was voor mijn metgezellen
een wel zeer bijzondere gebeurtenis. Het fototoestel van Martijn
maakte overuren.
Na een week Kruger verlieten we
het reservaat en reden we zuidwaarts naar de kust. Tegen de
avond bereikten we Hluhluwe,
waar we na enige discussie onze
intrek namen in een guest house,
wat naderhand een schot in de roos
bleek te zijn.
De volgende ochtend reden we
naar het Hluhluwe iMfolozi Park,
een van de weinige reservaten,
waar beide soorten neushoorns
(zwarte en witte) het nog buitengewoon goed doen. Van hieruit worden zwarte en witte neushoorns
uitgezet naar andere reservaten, als
er te veel zijn. Ze worden verdoofd
met een pijl en daarna met een helikopter het reservaat uit getransporteerd.
Het bleek al direct dat er hier veel
zaten, want binnen een half uur
hadden we al 4 witte neushoorns
gezien. Even daarna zaten Martijn
en ik naar een Burchells spoorkoekoek te kijken, toen Ad zei: “Hé,
daar komen de wilde honden aan”.
En verdomd hij had gelijk, drie
Afrikaanse wilde honden kwamen

over de weg naar onze auto gelopen.
Een van de wilde honden bleek een
zender om zijn hals te hebben. We
achtervolgden de wilde honden nog
een tijdje, maar die bleken ongelooflijke haast te hebben. De 17e reis
was het bingo, voor mijn metgezellen na één reis!
Naderhand hoorden we van een aantal vrouwelijke studenten dat er nog
76 wilde honden waren in het reservaat en dat sommige groepen een
zender om hadden om ze te kunnen
bestuderen.
We bleven twee dagen in het reservaat, waar toch veel minder zoogdieren zaten dan in Kruger.
De laatste dag zagen we 26 neushoorns, bijna allemaal witte neushoorns. Een groep van 6 versperde
de weg een tijdje. De laatste dag
maakten we nog een enorme vergissing (reuzenstommiteit eigenlijk).
We verlieten het reservaat om een
uur of vijf ’s avonds en dachten in
een uurtje weer bij het guest house
te zijn. We konden niet via het reservaat terug (gesloten na 6 uur) en
moesten via de verharde weg weer
terug. Het bleek 260 km te zijn, 4
uren rijden. Vanuit Hilltop Camp
hadden we een prachtig uitzicht
over het reservaat.
De laatste twee dagen
hebben we in de omgeving van St. Lucia
doorgebracht, aan de
kust van de Indische
Oceaan. In de namiddag maakten we een
hippo & croc boottocht. Geheel onverwacht zagen we hier
nijlpaarden en krokodillen. Er zitten veel
nijlpaarden in St. Lucia, want overal zie je
waarschuwingsborden
met een nijlpaard erop.
De geplande walvistocht ging niet door
vanwege het slechte
weer. In plaats hiervan
maakten we de volgende ochtend een

vogeltocht met een gids in het
iSimangaliso Wetland Park. Bijna
100 vogelsoorten zagen we die dag,
waaronder weer een nieuwe voor
mij, de Knysna Toerako. In de namiddag bezochten we een klein
moerasgebied, waar gezuiverd afvalwater van een zuiveringsinstallatie in loopt. We wandelden langs
het moeras, zagen veel watervogels
en werden plotsklaps opgeschrikt
door een hevig lawaai. Een nijlpaard stuift uit het water op vrij
korte afstand. Martijn neemt een
run en verdwijnt pijlsnel. Ad en ik
blijven op ons gemak nog even naar
het nijlpaard kijken, wellicht niet zo
verstandig.
Onze laatste dag in Zuid-Afrika
zaten we voornamelijk in de auto.
We kwamen langs Leiden, Amsterdam, Amersfoort en Ermelo. Ik
kreeg die dag twee bonnen: één
voor geen internationaal rijbewijs
bij Ermelo en één voor het niet
stoppen voor een stopstreep, beiden
cash afgerekend. Een mooi zakcentje voor de politieagenten! Na een
10 uur lange vlucht waren we weer
in Amsterdam.
Het was een leuke trip.

Ree in de ‘blauwe uurtjes’, kort voor
zonsondergang
Foto: Harrie Timmermans
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Waarnemingen in de streek

D

eze zomer werd weer een
groot aantal e-mails naar mij
toegezonden. “Uit de mailbox”
bevat dan ook niet het werkelijke
aantal berichten dat werd verstuurd.
De rubriek heet “Waarnemingen
in de streek”. Ook onze zuiderburen stuurden waarnemingen op,
waarvan een aantal buiten het
werkgebied van onze vereniging.
Opvallende waarnemingen uit de
Belgische Kempen zullen hier ook
worden vermeld.
Uit de reeks van waarnemingen is
een overzicht samengesteld, waarbij de website Waarneming.nl ook
weer is geraadpleegd voor onze
streek.
Heb je een leuke waarneming:
blijf hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.
EEN (NIET ZO WILLEKEURIGE) GREEP UIT DE
WAARNEMINGEN

De afgelopen zomer was een seizoen vol extremen. Tropische temperaturen wisselden zich af met
koude dagen en veel regen. Tot zes
keer toe werd warm weer aangekondigd, dat werd opgevolgd door
koudere dagen, zware onweersbuien en zelfs een zomerstorm. Dankzij de warme maand augustus valt
de zomer dit jaar gemiddeld genomen warm uit, met 17,5 graden
Celsius tegenover 17 graden normaal.
De ”najaarstrek” van steltlopers is
al weer voorzichtig begonnen, hoewel sommige steltlopers zoals witgat en bosruiter alle maanden van
de zomer gezien werden in behoorlijke aantallen. In augustus werden

bonte strandlopers, krombekstrandlopers, watersnippen en groenpootruiters gezien. In juli werden nogal
wat kemphanen gezien op de Bleeke
Heide.
Opvallende waarnemingen waren
onder andere: een duinpieper op 21
augustus op de Castelreesche Heide,
een hop midden augustus een tijd
lang eveneens op de Castelreesche
Heide, een rode wouw op 5 juni in
Chaam en een rietzanger op 16 augustus op de Castelreesche Heide.
Zeven zwarte ooievaars werden gezien op 2 augustus op de Regte Heide en twee stuks op 22 augustus op
de Castelreesche Heide. Middelste
bonte spechten werden gezien op
Geersbroek en de Regte Heide. In
juni werden 14 nachtzwaluwen geteld op een avond in de Chaamsche
Bossen.
Er werden deze zomer vaak grauwe
vliegenvangers gezien, beduidend
meer dan voorgaande jaren. Met de
boomvalk gaat het redelijk goed
getuige de 38 waarnemingen vanuit
ons hele werkgebied. Van de wespendief zijn ook heel wat waarnemingen gemeld, meer dan in voorgaande jaren. Met de geoorde fuut
en de dodaars gaat het nog steeds

Lepelaar

Tekst: Jan Vermeulen

goed in ons werkgebied, hoewel
niet de aantallen van voorgaande
jaren gezien zijn. De grote zilverreiger is deze zomer naar de meer
noordelijk gelegen broedplaatsen
vertrokken, hoewel nog steeds enkele exemplaren werden gezien in
de “Heide” gebieden.
Het was een goed kwarteljaar en de
vogels werden van alle kanten gemeld. Op de Bleeke Heide heeft
een koppel kluten gebroed en drie
jongen groot gebracht. Eveneens
op de Bleeke Heide heeft een tureluur gebroed. Wat niet meer opvalt,
is dat er zeer weinig waarnemingen
binnengekomen zijn van zomertortel, slechts 2 stuks, maar dat is een
tendens die al jaren het geval is.
Met de wielewaal is het nog steeds
slecht gesteld, hoewel de 21 waarnemingen er toch wat meer waren
dan in voorgaande jaren. De meeste waarnemingen kwamen van ’t
Merkske, hoewel de vogel ook
werd gezien op de Regte Heide en
in de Elsakker net over de grens.
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BIJZONDERE
WAARNEMINGEN
Lepelaar
De gehele zomer werden lepelaars
gezien in ons werkgebied. Op 6
augustus werden 19 exemplaren
gezien op de Castelreesche Heide
en op 18 augustus 13 exemplaren
op de Bleeke Heide. Deze trend is
al enkele jaren aan de gang, maar
deze zomer is het voorlopige hoogtepunt tot dusver. Voor de eeuwwisseling is er slechts één waarneming bekend van de lepelaar.
Lepelaars broeden op slechts enkele plaatsen in Europa, waarvan Nederland tot voor kort de meest
noordelijke was. Sinds 2000 is de
meest noordelijke broedkolonie
gevestigd in Denemarken. Lepelaars zijn zomervogels, die via
Franse en Spaanse moerassen naar
de winterkwartieren langs de WestAfrikaanse kust en het gebied ten
zuiden van de Sahara trekken. Ze
broeden in moerassige gebieden, in
dichte rietkragen of in moeilijk
bereikbare bomen en struiken. Het
voedsel bestaat uit stekelbaarzen,
kleine witvis, garnalen en andere
kleine waterdieren, die met behulp
van de unieke lepelvormige snavel
op de tast worden opgevist.

Slechtvalk
Op 12 juli werd bekend dat er een
slechtvalk heeft gebroed op de kerktoren in Alphen. Twee
jonge slechtvalken
werden hier gezien
en gefotografeerd.
Het is het eerste
broedgeval, zover
mij bekend in ons
werkgebied. Overwinterende slechtvalken waren deze
eeuw al doodgewoon
geworden,
maar nu een broedgeval is wel bijzonder.
De slechtvalk is een tot de verbeelding sprekende vogelsoort: het is 's
werelds snelste vogelsoort (over de
maximale snelheid van de slechtvalk
lopen de meningen uiteen van 200
tot 260 km/uur). Slechtvalken broeden niet zelden dicht bij de mens: in
hoogspanningsmasten, wolkenkrabbers en fabrieksschoorstenen. Dit
komt doordat deze vogels menselijke bebouwing beschouwen als rots
landschap, met prima plekken om in
te broeden. Bovendien is er een vrijwel onuitputtelijke voedselbron
aanwezig in de
vorm
van
stadsduiven.
Snor
Op 23 juni
werd in de
Broskens een
snor waargenomen,
de
tweede waarneming ooit in
de streek.
De snor is een
broedvogel
van dichtbegroeide oevers
van
meren,
moerassen en
kreken,
die
zijn nest bouwt

in overjarig riet of kruidachtige vegetaties die in het water groeien.
Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelde dieren, die uit de vegetatie
of van de grond worden gesnapt.
Snorren zijn trekvogels en brengen
de winter door ten zuidoosten van
de Sahara. De snor dankt zijn naam
aan het de snorrende zang; het geluid lijkt op een laag zacht kookwekkertje.
Appelvink
Dit jaar werden opvallend veel appelvinken waargenomen, beduidend
meer dan in voorgaande jaren.
Hebt u wel eens een punt kersenvlaai gegeten, waarin nog een pit
bleek te zitten? Menigeen heeft
hierop al kiezen, kronen en bruggen
stukgebeten. Zo niet de appelvink.
Deze vinkensoort heeft zo'n krachtige snavel dat een kersenpit schijnbaar moeiteloos gekraakt wordt. Uit
onderzoek is gebleken dat de appelvink met zijn kaken een drukkracht
van maar liefst 50 kilogram kan
uitoefenen. Helaas gaat het grootste
deel van het leven van appelvinken
schuil achter vele boomtakken. De
soort zit het liefst hoog in forse bomen en is bovendien bijzonder

Snor, foto Sergey Yeliseev

Slechtvalk, foto Henk Westra
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Appelvink, foto
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Kolibrievlinder in mijn achtertuin, foto Marianne van Riel

schuw en waakzaam. Door het verborgen gedrag en onopvallende geluid lijkt de appelvink zeldzamer
dan hij werkelijk is; het zijn mooie
wáárnemingen van een appelvink
die schaars zijn. Op de zeldzame
haakbek na is het de grootste en
zwaarste vinkensoort van Europa.

UIT DE MAILBOX
Henk & Silvia Laarhoven op 6
juni:
Gisteren (vrijdag 5-6, bij 33 graden
Celsius) boven onze tuin: buizerd,

torenvalk, sperwer, boomvalk en
(als klap op de vuurpijl) een rode
wouw. Je ziet het, om leuk te vogelen hoef je je luie stoel niet te verlaten.
Henk & Silvia Laarhoven op 9
juni:
Gisterenavond (9-6) op het meertje
langs de Huisdreef een paartje dodaars met twee jongen. Op een gemaaid grasveld naast bungalowpark
Eldorado een paartje wulpen met
twee vrij grote jongen en even verderop twee patrijzen. Op de Bleeke
Heide vandaag 2 kluten, 3 bosruiters, 20 grutto’s en 2 zwartkopmeeuwen. N.B. op 7-6 boven ons
huis twee baltsende boomvalken.
Sandra Reijnders op 23 juni:
Galder West: op 7 juni zag ik mijn
eerste distelvlinder dit jaar. Op 12
juni hoorde ik de eerste en laatste
koekoek. Wellicht een doortrekker?
Jan Vermeulen op 23 juni:
Vanmorgen met fiets langs Bleeke
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Slechtvalk op de kerktoren in Alphen, foto Harrie Timmermans

Heide gereden. Buiten het reservaat
2 hevig alarmerende tureluurs. Na
enig speurwerk 2 vrij jonge tureluurs gezien. Verder als voornaamste waarnemingen: 2 veldleeuweriken, 2 kleine plevieren, enkele alarmerende grutto’s, 2 kluten, graspiepers, grasmussen, spotvogel, gele
kwikstaart, 2 roodborsttapuiten,
vele grauwe ganzen en grote canadese ganzen, jagende boomvalk en
2 geoorde futen.
Johan Schaerlaeckens op 25 juni:
Op de Bleeke Heide zit een kluut
op eieren (zag hem door de telescoop de eieren keren). Zit op een
kaal strandje. Volgens mij nogal
predatorgevoelig hoewel pa kluut
nooit ver uit de buurt was. Vanaf
het zandpad vlogen 2 kwartels op.
Ook uitgevlogen nest gele kwikken.
Eerder deze week hingen er 3 zingende veldleeuweriken boven me.
Ik voelde m'n haar terug zwart worden. Jans alarmerende tureluurs en
grutto heb ik gemist. In de tuin van-

daag man bosbeekjuffer en een
grutto imiterende zanglijster. Boven
t huis overvliegende roepende
zwartkopmeeuw. 4 nestjes huiszwaluw bezet + gierzwaluw onder nokpan.
Ad Jansen op 28 juni:
Weer eens een andere waarneming
in mijn tuin: 2 penseelkevertjes op
de bloemen. 's Avonds achter de
tuin zat een boomvalk een tijdlang
te bekomen van de intensieve
(libellen)jacht.

Penseelkever, foto Ad Jansen

Johan Schaerlaeckens op 29 juni:
Kluut zit nu al langer dan een week
op zijn nest op de Bleeke Heide.
Mannetje jaagt fanatiek belagers
weg. Knap, op zo'n predatorgevoelig kaal zandstukje. Op ander zandstrandje 5 kleine plevieren. Op de
Rette voeren de blauwborstjes nog
altijd hun jongen. Boven Ossengoor
zowel boomvalken als haviken. Op
Bleeke Heide jl. zondag nog altijd
roepende koekoek en kwartel.
Johan Schaerlaeckens op 30 juni:
De gruttojong(en) van het laatste
paartje grutto op de Bleeke Heide
hebben de intensieve maaidagen
overleefd. Beide oudervogels attaqueerden vanmorgen heel fel een
overvliegende buizerd. De kluut
houdt het nog altijd vol op zijn kale
stukje.
Karin Mulders op 5 juli:
Vandaag op 5 juli bij ons op de waterplanten van de vijver een weidebeekjuffer, nooit eerder in de tuin
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Boomvalk, foto Ad Jansen

gezien. Ook enkele lantaarntjes. Op
de Boerenbaan hoorde ik een kwartel.
Vorige week dinsdag ter hoogte van
de Altenaweg tussen Gilze en Alphen stak een vos over.
Huub Don op 7 juli:
Vanochtend 4 boomvalken in het
Chaamse bos, waarvan 1 paartje bij
het Ossengoor en de andere 2 vogels 100 meter westelijker. Een vogel is nogal bruinig en kwam regelmatig boven het ven libellen jagen.
2 wespendieven boven het bos.
Kuifeenden en wintertalingen met
jongen. Ik telde 18 dodaarzen en 7
geoorde futen. 1 nachtzwaluw trok
mijn aandacht door af en toe kort te
snorren (om 11.00u.). Gisteravond
al weer 13 regenwulpen op de
Bleeke Hei.
Twan Mols op 12 juli:
Vanmorgen op de Rielsche heide
geweest. Diverse zangposten van de
geelgors, 4 roepende kwartels, gele
kwikstaart, een torenvalk, kneutjes,
groenlingen, grasmussen, veldleeuweriken, roodborsttapuiten, etc.
Helaas is het met de weidevogels
nu wat dunnetjes.
Will Woestenberg op 12 juli:
Vanmorgen kreeg ik een telefoontje
van Hans van Loon omdat hij dacht
dat er een slechtvalk op de kerktoren in Alphen zat. Gewapend met
de verrekijker ben ik samen met
Hans teruggereden om te kijken. Al
vrij snel vond ik een juveniele
slechtvalk op een richeltje hoog in
de spits van de toren. Na een tijdje
kregen we echter nog een tweede

jonge slechtvalk in het vizier die zat
te eten in één van de niet afgeschermde galmgaten. Deze vogel
vloog even later naar een plekje op
het naastgelegen gemeenschapshuis.
Omdat er 2 jonge valken zitten,
vaak roepend en bedelend, zou het
zomaar kunnen dat het een niet ontdekt broedgeval is geweest op de
Alphense kerktoren.
Will Woestenberg op 13 juli:
Vanmiddag is Harrie Timmermans
ook naar de kerk in Alphen geweest
om foto’s te maken van de slechtvalken. Van het personeel van het
Klooster hoorde hij dat de valken er
al sinds april zitten. Het is dus zeer
aannemelijk dat de valken op de
toren hebben gebroed. Volgend jaar
zal ik dat beter in de gaten houden.
Ik zal een paar foto’s van Harrie
doorsturen.
Henk & Silvia Laarhoven op 19
juli:
Vanavond zag ik dat de twee kluten
op de Bleeke Heide vergezeld werden door drie nog heel kleine jongen. Ik hoop maar dat de ouders de
kraaien, meeuwen en andere rovers
op afstand kunnen houden.
Karin Mulders op 25 juli:
Vanmiddag op hoek Lammerweg
5Huizenbaan een alarmerende wulp:
1 groot jong in het weiland en het
andere jong in de berm. Ook diverse
kwartels gehoord, geelgors en roodborsttapuitje. Toen ik na ruim een
uur terugfietste door de miezerregen
niets meer te bekennen van de wulp.
Aan de Lammerweg laag tussen de
bomen doorvliegend zeker 25 boerenzwaluwen.
Will Woestenberg op 3 augustus:
Ook vandaag (3 augustus) weer een
groep van ongeveer 50 gierzwaluwen boven Alphen, rond 18.00 uur.
Deze keer zijn ze niet lang gebleven.
Liek van Engelen op 5 augustus:
Na gisteravond 5 aug. een kolibrie-

vlinder in mijn vlinderstruik (thuis
aan de Gilzeweg) te hebben gefotografeerd, zag ik vanochtend 6 aug.
een heel ander exemplaar. Na wat
speurwerk ben ik aan zijn naam
gekomen: een glasvleugelpijlstaart
(Hemaris fuciformis).
Henk & Silvia Laarhoven op 9
augustus:
Vanaf ons terras heb ik uitzicht op
een eekhoornnest van waaruit sinds
vanmorgen 4 jonge eekhoorntjes
de wereld aan het ontdekken zijn.
Een prachtig gezicht. Dit is al het
tweede nest dit jaar, de vorige keer
waren er 2 jongen.
Johan Schaerlaeckens op 11 augustus:
Jl. zondag de eerste tapuit op de
Bleeke Heide met de Chaamgroep
en zojuist 2 paapjes. Ook een 15tal gele kwikken w.o. veel jonge
vogels. Tegen Ulicotenseweg jagende havik. Sinds jaren geen jonge patrijzen (zie ook geen oude
vogels meer). Jonge kluten gaan
het redden.
Huub Don op 14 augustus:
Jullie zullen wel weten dat de kluten hun jongen ( 3 flinke pubers
inmiddels) succesvol hebben grootgebracht. Verder een lepelaar, wat
bosruiters en regenwulpen (4 ex.)
tussen de wulpen. Vanavond. op
het zandpad vond ik nog een intrigerende prooirest: een perfect gepeld egelvelletje (met een onderkaakje erbij). Dat is klassiek voor
Oehoe.
Henk & Silvia Laarhoven op 15
augustus:
Vanmorgen vloog er boven onze
tuin een buizerdgrote roofvogel.
De buik en voorvleugel waren wit
de achtervleugel was heel donker.
De kop was iets donkerder dan de
buik. De staart vertoonde wat vage
fijne strepen en was opvallend
recht afgesneden. De vleugels waren sterk gevingerd en hij vloog
opvallend vlak. Er waren geen
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Slechtvalk in Alphen (2x),
fotoHarrie Timmermans

In deze rubriek
zijn de waarnemingen tot en met
31 augustus 2015 verwerkt.
Met dank aan allen die de
moeite namen hun
waarnemingen door te geven.

polsvlekken. Bijgevoegd twee
slechte foto’s. Silvia dacht aan een
juveniele visarend, maar volgens
mij is dit toch een dwergarend.
Wat denken jullie ervan?

Iedereen kan zijn
waarnemingen
liefst via e-mail,
doorgeven aan:

Johan Schaerlaeckens op 16 augustus:
In de namiddag 13 lepelaars op de
Bleeke Heide.
Henk Laarhoven op 29 augustus:
Vanmiddag in onze tuin een kleine
parelmoervlinder (zie foto’s). Vlak
achter onze tuin 8 roodborsttapuiten, 10 putters, 3 grasmussen, 6
jonge fazanten en 1 boomvalk.
Frank Degenaar op 31 augustus:
Zie bijgaande foto van een zwartblauwe houtbij. Gefotografeerd in
onze tuin door Irena en gedetermineerd door Joost. Een zeldzame
soort die zich de laatste jaren enkele keren per jaar in Nederland laat
zien: mooi he?

Kleine parelmoervlinder,
foto Henk Laarhoven

Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam

Zwartblauwe houtbij,
foto Frank Degenaar

E-mail:
jemvermeulen@kpnmail.nl
Tel.: 0161 491327
SMS: 06 4814 7753

Mark & Leij Nieuwsbrief

24

Over pluimen, aartjes en speren
p 21 april startte de cursus
grassen, russen en zeggen.
Hans Vermeulen, onze cursusleider, ging fors van start en toonde
ons in rap tempo vele planten met
even zoveel kenmerken. Voorheen
wandelde ik over een grasveld. Nu
zie ik overal pluimen, aartjes en
speren.
Als een speer
De cursus was goed bezet: ik heb
het aantal niet geteld, maar er waren zeker dertig deelnemers. Ongeveer een derde daarvan was
Mark&Leijer. De anderen waren
van de KNNV in Breda. Vooraf
konden we de 64 pagina’s dikke
syllabus downloaden. Hans Vermeulen, de cursusleider, bezit een
bonk kennis op plantengebied en
werkt bij Natuurpunt Educatie. Het
Brabants kwartiertje is hem
vreemd, want er is veel kennis te
delen. In twee theorieavonden passeerden alle algemene en minder
algemene Nederlandse grassen, russen en zeggen de revue. Via een
powerpoint presentatie zagen we de
plaatjes en Hans gaf de kenmerken.
Gelukkig was de volgorde hetzelfde
als in de syllabus, dus we konden
aantekeningen maken en het thuis
nog eens rustig nalezen.

Een pluim voor de meester
Russen hebben zestallige bloemen
en een speervormige bloeiwijze.
Cypergrassen, dat is de familie met
de zeggen, hebben een aartje met

Teer guichelheil in ‘t Broek

O

Aartje naar zijn
vaartje
We kregen eerst
wat theorie over de
naamgeving
van
kenmerken. Ik weet
nu de betekenis
van:
bladschede,
gekield,
ribben,
skispoor, gewimperd, tongetje, oortje,
schoudertje,
horst, aartje, hoofdje, speer, en zo
voort. Dit gaat dus
nog steeds over
eenzaadlobbige
planten. Bij de uitleg van zeer zeldzame soorten gaf
Hans aan dat we
hem voor die soort
‘s nachts wakker
mochten
maken.
Gelukkig
voor
hem, weet ik niet
meer welke soorten
dat zijn, dus dat is goed voor zijn
nachtrust. Zijn telefoonnummer
heeft hij trouwens niet gegeven.
Moeraswespenorchis in ‘t Broek

Tekst en foto’s: Sandra Reijnders

één kafje, één stamper en drie meeldraden. Grassen hebben een verdikking aan de basis van het blad. Tot
zover is het allemaal nog redelijk
eenvoudig. Het onderscheid vervolgens, tussen alle geslachten en daarna de individuele soorten, is ‘een
pak lastiger’, zoals wij in goed
Vlaams leerden. Gelukkig waren er
na de twee theorieavonden nog vier
praktijkavonden. Hans kon het allemaal zeer duidelijk en beknopt uitleggen, waardoor het wat simpeler
leek dan het is. Ook kregen we een
door Hans zelf gemaakte zoeksleutel van 63 pagina’s dik. Dit is een
soort ‘Heukels’ van Hans.
Fluister oortjes
Vorig jaar kon ik het vergrootglaswerk nog minnelijk aan anderen
overlaten. Nu echter moest ook ik
aan het priegelwerk geloven: aartjes, kafjes, tongetjes, wimpertjes

25

Mark & Leij Nieuwsbrief

Lang tongetje
Tijdens de eerste excursie leerde ik
vooral waar ik naar moest kijken. Is
het beemdgras of struisgras? Steekt
het kroonkafje boven de twee kelkkafjes uit, of sluiten de ‘grote’ kelkkafjes van het struisgras het kroonkafje in? Zilverhaver of glanshaver?
Een tongetje van 7 mm is een lang
tongetje. Gerst of rogge? Aren
rechtop, lange kafnaald, twee rijen
zaden naast elkaar, haartjes aan de
kafjes, dus rogge. Alle aartjes aan
één zijde en een palmvormig blad
(maar dan mini) bij elk aartje: kamgras. Dit is een indicator voor graasbeheer. Nu ben ik pas op mijn tweede aantekeningenblaadje van de eerste excursie.

Onze onverstoorbare ‘meester’ Hans Vermeulen

Knietjes
Tijdens de vier excursies bleef Hans
ons met veel geduld en onverstoor-

Hans op de knietjes voor de bosorchis

en oortjes zijn namelijk priegelig
klein. Ik snap nu waarom in gedichten ‘het gras fluistert’: de oortjes
zijn zo klein.

baar dit soort vragen stellen. Meestal gaf hij na een tijdje ook zelf het
antwoord. Wij konden dan met het
loepje nog eens goed kijken wat we
nu weer over het hoofd hadden gezien. De materie is weerbarstig. Als
kleine kinderen plukten wij grasjes
en brachten die naar de ‘meester’.
Maar tijdens de laatste excursie ging
zelfs de ‘meester’ op de knieën,
want ook wij kinderen
weten dat je een orchidee laat staan.
Wakker maken?
Hans weet niet alleen
veel over eenzaadlobbigen, maar ook
over tweezaadlobbigen kan hij veel vertellen. We waren in
’t Broek, op een
grasveld waar al tien
jaar
verschraald
wordt. Het begon al
licht te schemeren.
Daar zagen we schattige roze bloempjes:
teer guichelheil! Dit
is een rode lijstsoort
en de oppervlakte
besloeg zeker 10 m2.
Een aantal meters
verder was nog een
dergelijke oppervlakte met teer guichelheil bezaaid. Hans

was lyrisch en zijn dag kon niet
meer stuk.
Dat was echter nog niet alles. We
vonden een bosorchis en verderop
een gevlekte orchis. Weer verderop
de zeer zeldzame moeras wespenorchis! En daarna ook nog een rietorchis. Het werd al donkerder, maar
Hans was klaar wakker, dus we
hoefden hem die nacht niet wakker
te maken. En wij kinderen waren
net zo blij als de meester.
En, oh ja, we waren met de cursus
eenzaadlobbigen bezig: we zagen
ook nog de bleke zegge, de zomprus en de hoge cyperzegge.

Bruine snavelbies

Collage: marian van Alphen
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Hand in eigen boezem
steken
De Big Jump was dit jaar op 12 juli. Adje Aerts-Brouwers hield er de volgende toespraak.
Tekst: Adje Aerts-Brouwers
Foto: Vereniging Markdal

B

este mensen,
Fijn dat er zoveel mensen op de
Big Jump zijn afgekomen. Als inwoner van de mooie gemeente AlphenChaam, met een hart voor het buitengebied, mag ik een woordje tot u
richten.
We zijn hier bijeen voor de vijfde Big
Jump. In heel Europa komen nu mensen bijeen, die een open water opzoeken om zo meteen om drie uur samen te
springen voor schoon, proper water.
Ook de kinderen wil ik welkom heten. Goed dat jullie meedoen. We hopen
dat jullie later overal zonder risico in oppervlaktewater kunnen zwemmen.
Het is goed dat deze actie wordt georganiseerd, hier op een internationale
plek. In samenwerking met verenigingen en organisaties is dit geregeld.
Samen is in het dialect, ‘mee anderen’. Meanderen is een term die wel past,
hier bij de Mark.
Water is een eerste levensbehoefte. We kunnen gelukkig kwalitatief goed
water uit de kraan drinken. Voor oppervlakte water geldt dit nog niet.
Vanuit de Kaderrichtlijn water zijn er beheerplannen opgesteld in 2009 met
doelen voor 2015. Helaas hebben we die niet gehaald. We kampen met diffuse verontreiniging. Dat wil zeggen, we kunnen niet een directe vervuiler
aanwijzen. Dat wil niet zeggen dat we er het bijltje bij neer gooien. Nee, ik
wil iedereen oproepen om de hand in eigen boezem te steken en te bedenken
wat je zelf kunt doen om het water en de omliggende natuur niet te verontreinigen. Niet wijzend naar andere partijen of naar de andere kant van de
grens, maar gezamenlijk inspanningen leveren.
Iedere inwoner kan zijn steentje bijdragen, zowel boer als burger als buitenlui. Ook de toerist, die hier komt wandelen, fietsen of vissen, wil schoon
water. Schoon water is een voorwaarde voor natuur en frisse gewassen die,
indien nodig, met oppervlaktewater beregend kunnen worden.
Eind dit jaar moeten de beheerplannen weer ingediend worden bij de Europese Commissie. Laat de waterschappen ambitieuze plannen hebben waar
we samen hard aan gaan werken.
Hoewel dit de laatste Big Jump wordt, blijft het streven naar een goede kwaliteit oppervlaktewater van groot belang. Als u dat ook vindt, nodig ik U uit
om met ons mee te springen. Dank U wel.

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

Stuur jouw tekst
en
foto’s naar:
redactie@markenleij.nl
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Uitgelicht
Tekst: Johan Schaerlaeckens

I

n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van
milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven.
Wilde zwijnen eisen steeds meer
leefruimte op
Wilde zwijnen moeten meer ruimte
krijgen in Nederland. Het dier heeft
zich op eigen gelegenheid tot ver
buiten de toegewezen leefgebieden
verspreid. Ook komen er steeds
vaker zwijnen uit België en Duitsland naar Nederland. Het huidige
beleid werkt niet. Het nulstandbeleid, dat voorschrijft dat de dieren
alleen op de Veluwe en in delen
van Limburg mogen voorkomen, is
achterhaald. Onderzoekers pleiten
ervoor dat elke provincie gebieden
aanwijst waar zwijnen verboden
zijn en plekken waar de dieren wel
mogen scharrelen.
Verboden gebieden zijn landstreken
waar ook veel varkens worden gehouden. Het risico is te groot dat
wilde zwijnen een dierenziekte oplopen, waardoor alle varkensstallen
in een gebied geruimd zouden moeten worden. Ook gebieden met veel
grote wegen zouden taboe moeten
zijn, want nu al loopt de schade
door aanrijdingen met wilde zwijnen op tot zo'n twee miljoen per
jaar. Wroeten in akkers, voetbalvelden en golfbanen veroorzaakt jaarlijks ongeveer een half miljoen euro
schade. Wilde zwijnen zijn erg
slim, leren snel en weten jagers gewiekst te ontwijken, constateren
deskundigen. De onderzoekers willen daarom dat een vorm van de nu
verboden drukjacht in Nederland
weer wordt toegestaan. “Met die
methode, die in het buitenland wel
mag, kunnen grote groepen zwijnen
snel worden afgemaakt. Dat is beter
voor de rust van de dieren die ach-

terblijven'', stellen zij.
De onderzoekers zijn het
met natuurbeschermers
eens dat everzwijnen
ruimte moeten hebben,
want veel recreanten
zouden best een zwijn in
het bos willen zien.
Bron: ANP
Steun de boeren die
natuurvriendelijk produceren
De melkprijs zakt fors
onder de 30 cent per kilo. Nederland overschrijdt het fosfaatplafond, worstelt met een
nitraatoverschot, de beoogde weidegang van Red-de-rijke-weide-kaas is een initiatief van de vogelbescherming in samenwerking met agrariërs en
koeien blijft achter en
het bleek na een jaar al een groot succes.
met de natuur in het boerenland gaat het dramatisch slecht; de weidevogelstand
water te houden. Het agrarisch nabereikt een historisch dieptepunt.
tuurbeheer biedt de boeren onvolZiehier in een notendop wat er
doende perspectief voor een langespeelt op het Nederlands platteland.
re termijn, terwijl ze dat wel verDe economische en ecologische cridienen. Ook hun melkprijs is gesis op het Nederlandse platteland
koppeld aan de grillen van de wevraagt om een moedige stap richting
reldmarkt. Een betere melkprijs
vernieuwing. Dat begint met steun
voorkomt dat deze boeren gedwonaan de boeren die nu al relatief exgen worden tot verdere intensivetensief werken en rekening houden
ring met alle gevolgen van dien.
met de natuur.
Deze boeren vormen het voorbeeld
Ja, er zijn twee parallelle crises op
dat gepromoot moet worden om tot
het platteland aan de gang: econode noodzakelijke duurzame landmisch en ecologisch. Vogelbescherbouw te komen. Er moet geïnvesming neemt afstand van de eenzijditeerd worden in de wil om in Nege bulkproductie die zich richt op de
derland een fraai boerenland terug
wereldmarkt en wil een evenwichtite krijgen, met weilanden vol bloege productie, die in balans is met de
men, vlinders, weidevogels en
natuurwaarden van het boerenland.
houtwallen met zingende geelgorHeel wat Nederlandse melkveehouzen. Een boerenland waar lekkere
ders laten zien dat dat kan. Zij weren gezonde producten vandaan koken tegen de stroom in nog steeds
men. De oproep van “Vogelgrondgebonden en relatief extensief.
bescherming” is daarom: Laten
Ze hebben de afgelopen tijd niet
overheid en zuivelsector nu moed
grootschalig geïnvesteerd in een
tonen en deze tijd gebruiken om
hogere productie. Helaas staan ook
samen met boeren en natuurorganideze boeren onder druk, het wordt
saties te werken aan een omslag
voor hen moeilijker het hoofd boven
naar een ecologisch duurzame
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landbouw. Dat begint met het bieden van betere kansen aan boerenbedrijven die nu al grondgebonden,
relatief extensief werken en rekening houden met natuur.
Bron: Vogelbescherming
Redactie: ‘Red de rijke weide
kaas’ is hiervan een mooi voorbeeld.
Record aantal Europeanen wil
goede EU-natuurwetten
Een half miljoen Europeanen
(520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat
niet getornd mag worden aan de
regels voor natuurbescherming.
Deze publieksraadpleging van de
Europese Commissie over de Europese regels voor natuurbescherming is onlangs afgenomen. Er zijn
sterke aanwijzingen dat de Europese Commissie de regels onder druk
van economische belangengroepen
wil versoepelen. Daardoor dreigt
de natuurwinst van de afgelopen
decennia verloren te gaan.
De coalitie van natuurbeschermingsorganisaties, die in Nederland wordt geleid door Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds (WNF) en Natuurmonumenten, bedankt iedereen die heeft
meegedaan. "Het grote aantal reacties zien we als een overduidelijke
overwinning voor de natuur! De
Europese Commissie kan niet om
al die mensen heen die vinden dat
de natuur in de EU goed beschermd moet blijven", zegt een
woordvoerder.
Het netwerk van Europese beschermde gebieden, het grootste
natuurnetwerk ter wereld, heeft
aantoonbare positieve invloed op
instandhouding van soorten en
leefgebieden. Door de Europese
regels kon bijvoorbeeld de kraanvogel zich in Europa herstellen.
Aan de andere kant gaat het nog
steeds onverminderd slecht met
soorten buiten deze gebieden; zo is
een derde van de Europese vogels
nog steeds bedreigd, waaronder
soorten waarvoor Nederland een

grote verantwoordelijkheid
zoals de grutto.
Tekst: WNF

heeft

Via een aantal proefvelden
is gebleken dat een afname
met 75% van het aantal plantensoorten
de erosie verdubbelde.

Herstel soortenrijkdom dijkgraslanden maakt dijken weerbaarder
Afname van de soortenrijkdom van
planten op dijktaluds leidt tot dramatische verhoging van erosie en
dijkslijtage. Dit is het resultaat van
meerjarig wetenschappelijk onderzoek.
Deltagebieden over de gehele wereld herbergen een zeer aanzienlijk
deel van de wereldbevolking. Juist
deze gebieden lopen grote risico’s
als gevolg van zeespiegelstijging en
een toename van de piekwaterafvoer
van grote rivieren. In Nederland
leven 9 miljoen mensen in gebieden
die alleen door dijken en duinen
tegen zee en rivieren worden beschermd. Hier wordt 65% van het
bruto nationaal product verdiend.
De taluds zijn meestal begroeid met
monotoon grasland. De stabiliteit
van deze taluds is van groot belang
bij zware regenval en onder omstandigheden waarbij golven over de
dijk heen slaan. Veel van deze graslanden waren in het verleden zeer
rijk aan plantensoorten, maar veranderingen in beheer hebben vaak tot
een sterke verarming geleid. Via een
aantal proefvelden is gebleken dat
een afname met 75% van het aantal
plantensoorten de erosie verdubbelde. Ook was de bovengrondse en de
ondergrondse biomassa groter bij
een grotere diversiteit van soorten,
waardoor de erosie eveneens beperkt werd.
Natuurlijk wordt de veiligheid van
dijken door vele factoren bepaald,
waarbij afmetingen en gebruikte
materialen belangrijk zijn. Deson-

danks is het belangrijk de dijkslijtage door erosie zoveel mogelijk te
beperken. De conclusie dat soortenrijke dijken erosie tegengaan is van
groot belang voor de bescherming
tegen hoog water van de dichtst
bevolkte gebieden op aarde.
Redactie: Zouden de adviezen van
het wetenschappelijk onderzoek
wereldwijd toegepast worden dan
zou de biodiversiteit op 1000den
km² enorm toenemen.
Bron: Wageningen UR
Groot verlies gezonde levensjaren
door Lymeklachten
Nederland is het eerste land ter wereld waar de ziektelast van de ziekte
van Lyme is bepaald.
Voor het bepalen van de ziektelast
worden de duur en de ernst van de
ziekte, en het aantal mensen dat de
ziekte krijgt samengevat in één getal: het aantal verloren gezonde levensjaren. Jaarlijks krijgen 25.000
mensen de ziekte van Lyme in Nederland, in totaal leidt dat ieder jaar
tot 1750 verloren gezonde levensjaren. Een minderheid van de patiënten houdt langdurig klachten, toch
veroorzaken juist die langdurige
klachten de meeste verloren gezonde levensjaren (bijna 90%).
Het is nog onbekend waarom sommige mensen wel langdurige klachten houden na Lyme en anderen
niet. Juist vanwege de grote ziektelast voor patiënten met langdurige
klachten is het belangrijk om meer
inzicht te krijgen in de oorzaken.
Daarom loopt vanaf 2015 het onderzoek ‘LymeProspect’. Met de
resultaten van dit onderzoek hopen
de onderzoekers voorstellen te kunnen doen voor behandelingen die
langdurige klachten na Lyme kunnen voorkomen of genezen, en zo
de ziektelast te verkleinen.
Informatie over tekenbeten en de
ziekte van Lyme, waaronder controleren op tekenbeten en verwijderen van een teek, kunt u vinden
op
www.rivm.nl/tekenbeet
en
www.tekenradar.nl.
Bron: RIVM
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Verbied neonicotinoïden
“Verbied alle bestrijdingsmiddelen
die onder de groep neonicotinoïden
vallen”. Dit verzoek deden Natuur
& Milieu, Vogelbescherming Nederland en Greenpeace aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Deze bestrijdingsmiddelen zijn extreem schadelijk voor bijen en andere insecten en, zoals uit recent
onderzoek is gebleken, ook voor
verschillende vogelsoorten.
De milieuorganisaties pleiten voor
een verbod op ‘neonics’ omdat deze
in grote hoeveelheden in ons oppervlaktewater zitten. 85% Van het
oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden, zoals in het Westland,
voldoet niet aan de eisen voor de
bescherming van het waterleven.
Met een halve theelepel imidacloprid vervuil je een sloot van een
meter breed over een lengte van
200 kilometer. Deze stof kan maanden tot wel jaren aanwezig zijn.
De vogelstand in glastuinbouwgebieden is ook lager dan in andere
gebieden, blijkt uit onderzoek van
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Mogelijke verklaringen zijn een
gebrek aan insecten door vervuild
oppervlaktewater, het eten van vergiftigde insecten of een combinatie
van beide.
De staatssecretarissen Dijksma en
Mansveld willen de glastuinbouw
twee jaar uitstel geven voor de verplichting om hun afvalwater te zuiveren. Dit baart de milieu- en natuurorganisaties veel zorgen en is
een extra reden om voor een verbod
te pleiten.
Bron: Vogelbescherming Nederland
Minder aanrijdingen met wild
door brede en open bermen
Bij wegen waarlangs de bermen
breed en open zijn gemaakt, vinden
minder aanrijdingen met wild
plaats. Dat zijn de eerste hoopgevende resultaten van maatregelen
die Natuurmonumenten heeft genomen.

Automobilisten hebben meer
zicht en zien wild eerder,
zodat ze minder worden verrast als de dieren
uit het bos komen.

Langs twee wegen die door bossen
lopen waar veel wild leeft, heeft
Natuurmonumenten de bermen vorig jaar open gemaakt. Deze bermen
zijn in beheer bij Natuurmonumenten. Automobilisten hebben meer
zicht en zien wild eerder, zodat ze
minder worden verrast als de dieren
uit het bos komen. Omgekeerd is de
verwachting dat de dieren alerter
worden omdat ze vanuit het bos
eerst in een open ruimte komen.
Langs de eerste weg zijn tussen
2010 en 2014 16 reeën aangereden
(hier leven geen herten en zwijnen).
Langs de tweede weg zijn de laatste
drie jaar 13 zwijnen, 12 reeën en 11
edelherten aangereden. Sinds de
maatregel zijn er slechts 2 zwijnen
en 1 ree verkeersslachtoffer geworden. Als het aantal wildaanrijdingen
laag blijft, zal Natuurmonumenten
wegbeheerders, zoals gemeenten en
provincie, aansporen waar mogelijk
dezelfde maatregelen te treffen.
Helemaal voorkomen kun je aanrijdingen met wild niet. Wild dat zich
opgejaagd voelt, zal in paniek de
weg oversteken. Die zie je te laat
aankomen. Ook is het niet overal
wenselijk bermen kaal te maken.
Denk aan wegen met mooie bomenlanen. Er bestaat eigenlijk geen oplossing die overal en altijd toepasbaar is. Een hek of raster langs de
weg lijkt heel logisch, maar daarmee
wordt het leefgebied van de dieren
in veel gevallen beperkt.
Natuurmonumenten vindt dat wilde
dieren de ruimte moeten krijgen, dat
leefgebieden uitgebreid moeten
worden en met elkaar verbonden
moeten zijn.
Bron: Natuurmonumenten

Drones ingezet tegen Nepalese
stropers
Het Nepalese leger doet al een tijdje proeven met ‘ecodrones’ in het
nationaal park Chitwan. De onbemande vliegtuigjes moeten het
makkelijker maken stropers op te
sporen voordat ze kans zien een
neushoorn of tijger te doden. Nationaal park Chitwan in het
Nepalese laagland staat op de
Unesco-werelderfgoedlijst vanwege zijn grote rijkdom aan bedreigde
soorten, zoals de Indische neushoorn, de Bengaalse tijger en de
Aziatische olifant. Gedurende de
maoïstische opstand in Nepal
(1996-2006), die het land in chaos
stortte en uiteindelijk de monarchie
ten val bracht, werden de dieren
het slachtoffer van grootschalige
stroperij. Zo werden er enkele honderden neushoorns gedood omwille
van de keratine in hun hoorn. Het
meeste hoorn verdween naar Aziatische landen als China en Vietnam, waar het wordt gebruikt in
onder meer medicinale middeltjes
en in kunstbeeldjes.
Sinds enkele jaren houdt het Nepalese leger in Chitwan met ruim duizend man toezicht op de stroperij
en is het aantal gedode neushoorns
en tijgers sterk afgenomen. Een
van de middelen die het leger daarbij wil inzetten, zijn drones. De
vliegtuigjes hebben een ingebouwde camera en gps; ze kunnen 45
minuten in de lucht blijven, waarin
ze zo’n 25 kilometer afleggen –
ruim voldoende om een goed beeld
te krijgen van verdachte activiteiten op de grond.
Bron: National Geographic
Uitgezette steuren hebben baat
bij Groene Poort
Vijftien Europese Atlantische steuren hebben de Nieuwe Waterweg
bij Rotterdam bereikt. De steuren
behoren tot de 53 jonge steuren die
op 10 juni in de Rijn op de grens
met Duitsland werden uitgezet. Al
vrij snel na de uitzetting zijn de
vissen, met de hoofdstroom mee,

31

Mark & Leij Nieuwsbrief

naar de monding van de zee gezwommen. De Groene Poort in de
Nieuwe Waterweg zal de steuren in
de toekomst voorzien van voedsel
en een rustplaats om te wennen aan
de overgang naar zout zeewater.
De steuren van ongeveer 4 jaar oud
zijn voorzien van een zender waarmee de route van deze trekvissen
op hun reis naar zee wordt gevolgd. De Groene Poort is de enige
verbinding in Nederland waar nog
een brakke overgangszone aanwezig is. Het zeewater kan hier met
vloed ongehinderd de rivier op
stromen en mengt zich met het zoe-

te rivierwater dat naar zee afstroomt.
Brak water is van levensbelang voor
trekvissen. Ze moeten kunnen acclimatiseren voordat ze naar zee trekken waar het water zout is. En andersom ook; vissen die vanuit de
zoute zee komen, moeten wennen
aan het zoete rivierwater. Deze
overgangsgebieden zijn van levensbelang voor een gezonde delta.
Win-win: Bij de realisatie van de
‘Groene Poort’ werden over een
lengte van 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, waarbij
overtollige grond en puin van sloopwerken uit Rotterdam en het omlig-

gende havengebied worden hergebruikt. Dit puin wordt verwerkt in
langsdammen die tussen de bestaande strekdammen worden aangelegd. Hiermee ontstaat een luwte
tussen oever en langsdam. Hier, in
het voedselrijke, brakke water vlak
bij zee voelen waterplanten en vogels zich thuis en kunnen trekvissen
acclimatiseren én hun buik rond
eten voor ze de zee op zwemmen.
Als de steuren op zee zijn opgegroeid en in 2018 de rivier op willen trekken, vinden ze een welkome
plek in de Groene Poort.
Een andere trekroute komt in 2018
als de Haringvliet sluizen op een
kier worden gezet. Zo zullen er, na
ruim 50 jaar afwezigheid, weer
steuren via het Haringvliet en de
Biesbosch naar Duitsland en Frankrijk kunnen trekken.
Bron: ARK, Natuurontwikkeling

Steur

Nederlandse wolf doodgereden in
Duitsland
De wolf die dit voorjaar korte tijd
Nederland bezocht is doodgereden.
Op 15 april werd een dode wolf
gevonden op snelweg A7 bij Berkhof in Duitsland. Uit DNAonderzoek is gebleken dat dit hetzelfde dier was dat Nederland en
Niedersachsen bezocht.
Uit onderzoek blijkt dat het dier is
doodgereden door een vrachtwagen.
Het DNA van het kadaver is onderzocht door het Senckenberg Instituut en daaruit blijkt dat het een
mannelijke nakomeling is van de
zogenaamde Münster-roedel. Deze
wolf viel in het voorjaar zowel in
Nederland als in Duitsland op door
zijn weinig schuwe gedrag. Twee
andere jonge wolven uit dit roedel
zijn inmiddels van halsbandzenders
voorzien. In Duitsland is verkeer de
voornaamste niet-natuurlijke doodsoorzaak van wolven.
Bron: Wolven in Nederland
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