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Op 8 januari 

houdt 

Mark&Leij  

weer : 

 

haar onvolprezen 

nieuwjaarsquiz 

 

èn 

  

we toasten dan 

op het nieuwe 

jaar 

 

èn 

 

we openen dan 

de Mark&Leij 

foto-

tentoonstelling. 

 
Pag 5 

 

Tekst: Joost van den Ouweland 

Foto’s: Ans van den Ouweland 

 

N iet ver van de Regte heide, waar je in een niet eens heel ver verleden 

de nu uitgestorven korhanen kon horen en zien bolderen, ligt sinds 

2014 natuurbegraafplaats "de Hoevens". De hele omgeving ademt hier histo-

rie. De ‘Vijfberg’, een reeks grafheuvels uit de Bronstijd (2000-700 vóór 

Christus) en de landgoederen Ooijevaarsnest, Nieuwkerk en de Hoevens 

hebben allemaal hun oorsprong in een ver verleden. 

 

De geschiedenis van landgoed "de Hoevens" is via oude aktes in ieder geval te 

traceren tot het begin van de achtste eeuw toen Sint Willibrordus via een 

schenking de gronden in zijn bezit kreeg. Bij testament vermaakte hij deze aan 

de abdij van Echternach, die vervolgens het bezit in 1175 weer overdraagt aan 

de abdij van Tongerlo. Toen Brabant begin 1800 onder Franse heerschappij 

kwam, werd het gebied geconfisqueerd en kwam het in particuliere handen. 

 

Als natuurliefhebber is het aangenaam vertoeven in deze contreien. Een oud 

coulisselandschap met verschillende hoeven, natuurrijke beekdalen en een 

uitgestrekt heidegebied, zorgen voor veel variatie in het landschap. Vanaf het 

hoogste punt van de Regte heide overzie je het dal van de Oude Leij en de 

Poppelsche Leij. De skyline van Tilburg is vanaf daar niet te missen en brengt 

je, mocht je al afgedwaald zijn, onmiddellijk terug in de 21e eeuw. 

Voor de begraafplaats zelf is 15 hectare akkerland van het landgoed omge-

vormd tot natuurgebied, ingedeeld in verschillende sferen, bos, bloemrijk 

(Vervolg op pagina 3) 

WinterWinter  

Natuurbegraven 
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Natuuragenda 

 

 
december

10 donderdag 20:00 Lezing Bosbrand Bellevue
17 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue
19 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep veld

januari

2 zaterdag 9:00 Werkdag Marktplein Chaam
8 vrijdag 19:00 Nieuwjaarsquiz Bellevue
8 vrijdag 19:00 Fototentoonstelling Bellevue
9 zaterdag 10:00 Fototentoonstelling Bellevue

14 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue
16 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep veld
21 donderdag 20:00 Algemeen Bestuur breed Bellevue
22 vrijdag 20:00 Lezing Yellowstone, Johan Schaerlaeckens e.a.Bellevue
30 zaterdag 9:00 Werkdag Marktplein Chaam

februari

11 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue
13 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep veld
18 donderdag 20:00 Lezing Brabantse huisdierrassen, Ad Taks Bellevue
19 vrijdag 20:00 Aanleveren kopij nieuwsbrief redactie@markenleij.nl
27 zaterdag 9:00 Werkdag Marktplein Chaam

maart

3 donderdag 20:00 Algemeen Bestuur Bellevue
7 maandag 19:30 Vissenwerkgroep veld

10 donderdag 20:00 Lezing vlinders, Jos Mensen Bellevue
10 donderdag 20:00 Bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue
12 zaterdag 10:00 Wandelen fotowerkgroep veld
21 maandag 19:30 Vissenwerkgroep veld
26 zaterdag 9:00 Werkdag Marktplein Chaam

april

21 donderdag 20:00 Algemene Ledenvergadering Bellevue
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grasland, bloemrijke akker, met 

heide bedekte grafheuvels en een 

vijver met rododendrons. 

Als we er in de eerste koude maan-

dagmorgen van afgelopen novem-

ber een bezoekje brengen, oogt het 

ook als een natuurgebied in ont-

wikkeling. Vanaf de top van een 

jonge beuk inspecteert een toren-

valk de omgeving en twee blauwe 

reigers vliegen op uit de vijver. In 

het midden van de grote vlakte is 

een jonge eik geplant die nog eik 

mag zijn, met takken tot onderaan 

de stam.  

 

Het terrein is van zonsopkomst tot 

zonsondergang vrij toegankelijk en 

nodigt zondermeer uit voor een 

wandeling. Knooppunt 43 van het 

bekende wandelroutenetwerk be-

vindt zich hier. 

Het begraven zelf vindt niet alleen 

plaats in een natuurlijke omgeving, 

ook de kist, mand, urn en de kle-

ding moeten van natuurlijke af-

breekbare materialen zijn gemaakt. 

Maar als u echt geïnteresseerd 

bent, kunt u beter een bezoek bren-

gen aan het informatiecentrum ter 

plaatse, dat is geopend van maan-

dag tot en met zondag van 10.00 

uur tot 16.00 uur. De overdekte 

informatiehoek en het toilet zijn 

(Vervolg van pagina 1) 

 

ook buiten deze tijden te bezoeken. 

  

Echt een karrenvracht aan informa-

tie is te vinden op de website 

www.natuurbegraafplaatsdehoevens.nl, 

waar onder andere onderstaande 

vragen worden beantwoord: 

 

 Worden er ook graven ge-

ruimd? 

 Wat gebeurt er als de natuur-

begraafplaats vol is? 

 Hoe wordt de continuïteit 

van de natuurbegraafplaats 

gewaarborgd?  

 Nodigt een openbaar toegan-

kelijke natuurbegraafplaats 

niet uit tot vandalisme?  

 Waar kan ik met opmerkin-

gen of suggesties terecht?  

 

Mijn advies is: ga zelf eens kijken, 

u zult verrast zijn ! 

 

 

Landgoed de Hoevens  

Goorstraat 5a 

5131 RG Alphen (NB) 

 

T: 013 8200383 

 

E: natuurbegraaf 

plaats@dehoevens.nl 

Echt een karren-

vracht aan informatie 

is te vinden op de 

website  

 

www.natuurbegraaf 

plaatsdehoevens.nl 
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Het bestuur van  

Natuurvereniging Mark&Leij  

wenst u  

 

 

 

 

een gezond 2016  

vol van prachtig natuurgenot! 

den vanuit de visie van de beheer-

der. 

En wellicht vinden we volgend jaar 

een moment om te gaan kijken in 

het veld hoe de situatie er na een 

jaar uitziet. 

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto: Ditty Koopmans 

 

I n plaats van de eerder aange-

kondigde excursie naar het 

bosbrandgebied, wordt op 10 de-

cember een lezing gegeven over de 

ins en outs van bosbranden.  

 

Dit voorjaar werd Chaam en om-

streken opgeschrikt door grote 

rookwolken: er woedde een bos-

brand. De kranten noemden enorme 

oppervlakten. Gelukkig was de om-

vang kleiner. De brand was voor 

natuurvereniging Mark & Leij een 

mooie aanleiding om eens wat meer 

te weten te komen over de gevolgen 

van een bosbrand. 

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 lezing over de bosbrand bij 

Chaam en over bosbranden in het 

algemeen. 

De natuurbrandenspecialist van de 

brandweer, vertelt ons over de 

brand. Vervolgens gaat Merlijn  

Hoftijzer, ecoloog, ons vertellen 

over het toepassen van gecontroleer-

de branden in de bosbouw en de 

gevolgen van bosbranden. Deze 

kennis deed hij op tijdens zijn stage 

in Zweden. Verder is Liza van Vel-

zen van Staatsbosbeheer van de par-

tij om een korte presentatie te hou-

Lezing bosbrand 

Lezing Bosbrand 

Donderdag 

10 december 

20.00 uur 

Bellevue 

Chaam 
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D e Mark&Leij-leden Johan Schaerlaeckens, Pier-

re Adriaensen, Vital van Gorp en Ad Jansen, 

maakten begin september 2015 een enerverende cam-

perreis door Amerika’s beroemde “Greater Yellowsto-

ne Ecosystem”. 

Ze bewonderden niet alleen ’s werelds beroemdste gei-

sers, maar hadden ook enerverende ontmoetingen met 

wolven, grizzly’s, zwarte beren, elanden en wapiti’s. 

In Teton en het Canadese Banff en Jasper (Rocky 

Mountains) fotografeerden zij adembenemende land-

schappen. De lezing wordt gegeven door Ad Jansen en 

Johan Schaerlaeckens. Ze vertellen ook hoe je zo’n 

(relatief goedkope) reis voorbereidt en organiseert.  

 

Voor Mark en Leij-leden die een usb-stick meebrengen 

kunnen we na de lezing het gedetailleerde verslag van 

deze reis downloa-

den. Dat geldt ook 

voor onze Europese 

natuurreizen waarvan 

er een aantal (in be-

knopte vorm) op de 

M&L-website staan. 

Tekst: Joost van den Ouweland 

Foto: Ans van den Ouweland 

 

 

Mark en Leij heeft die avond namelijk het volgende 

voor U in de aanbieding: 

 

We openen de adembenemende  

Mark & Leij fototentoonstelling. 

 

We toasten op het nieuwe jaar 2016. 

 

We sluiten de avond af met een daverende M&L  

 

N I E U W J A A R S Q U I Z !!!!! 
 

 

Voor wat de quiz betreft: 

 

Bereidt U zich alvast voor op vragen over  

natuur, tuinieren, sport en spel, rekenen, geschiedenis, 

TV, film, enz. Voor ieder wat wils dus. 

Vergeet ook niet de winnaars van de Acht van Chaam 

van 2015 op te zoeken. 

Om mee te doen vormt u een groepje van ten hoogste 7 

personen (niet iedereen hoeft lid van Mark&Leij te zijn), 

of haakt u aan op de avond zelf bij een clubje dat u het 

gezelligst lijkt of waar de slimheid van afstraalt. 

 

 

 

 

Lezing Yellowstone 

Banff en Jasper,  

Rocky Mountains 

Zeg al uw afspraken af  

voor vrijdagavond  

8 januari 2016 ........ 

Lezing Yellowstone 

!!! Vrijdag !!! 

22 januari 

20.00 uur 

Bellevue Chaam 

Mountain goat (sneeuwgeit) 

 

Mark&Leij Nieuwjaars Quiz 

Vrijdag 9 januari 2016  

Aanvang: 20:00 uur 

Café-restaurant Bellevue Chaam 

Presentatie: Victor Hendriks 



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   66    

Tekst en foto’s: Ad Taks 

D e presentatie Onze Brabantse huisdierrassen is 

een bijzondere cultuurhistorische vertelling van 

ons Brabants levend erfgoed. Het verhaal gaat over 

een erfenis van onze agrarische voorvaders, in de 

vorm van een sfeervolle en emotionele fotoreportage 

van de Brabantse mens met zijn landbouwhuisdier.  

 

Deze presentatie is niet alleen bedoeld om  ons Bra-

bants levend erfgoed vast te leggen. Gelet op de ge-

schiedenis, is het tevens de bedoeling om een bood-

schap uit te dragen. 

Het feit dat rassen, die soms al eeuwen gehouden wor-

den, in stand worden gehouden, heeft grote betekenis 

voor de biodiversiteit. Maar ook voor bijvoorbeeld 

landschapsbeheer, waarbij natuurbegrazing met deze 

oude rassen de flora en fauna aantoonbaar ten positieve 

beïnvloedt. 

Daarnaast kunnen deze rassen een meerwaarde beteke-

nen voor recreatie en toerisme en dat geldt voor heel 

wat meer rassen dan alleen het Chaamse hoen, die we 

inmiddels allemaal wel kennen. Er worden in de pre-

sentatie ook mensen uit on-

ze regio geportretteerd. 

Zichtbaar trots en fier tonen 

zij hierbij hun landbouw-

huisdierras. 

Tekst en foto: Jos Mensen 

P resentatie over de wonderlijke wereld van de bij 

ons voorkomende vlinders, door Jos Mensen. 

 

Jos Mensen woont in Etten-Leur en zijn grootste hobby 

is fotografie. Hij fotografeert al ruim twintig jaar vlin-

ders. Daardoor beschikt hij over uitzonderlijk veel 

beeldmateriaal, waaruit hij deze presentatie heeft sa-

mengesteld. Hij laat ons zijn zelfgemaakte presentatie 

met foto’s en films in full HD kwaliteit zien en vertelt 

daarbij over alle bijzonderheden van de vlinders, en ook 

hoe al deze prachtige vlinderfoto’s tot stand zijn geko-

men.  

 

Kortom, hij kan u heel veel laten zien en vertellen over 

de vlinders die bij ons in Nederland voor komen. Te-

vens heeft hij bij deze lezing materiaal bij zich zoals 

vlindereitjes, cocons, poppen en zo meer. 

 

Kijk voor meer informatie over zijn werk op: 

www. jos–mensen.com  

 

Of zoek op Youtube onder de naam “Jos Mensen”! 

 

 

Lezing Brabantse Huisdierrassen 

Ad Taks 

Donderdag 18 februari 

20.00 uur 

Bellevue Chaam 

Lezing Brabantse  

 

 

huisdierrassen 

Lezing vlinders 

 

Lezing vlinders 

Jos Mensen 

Donderdag 10 maart 

20.00 uur 

Bellevue  

Chaam 

k
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Tekst en foto’s: Sjef Langeveld 

 

Het is 7 november en het is van-

daag Nationale Natuurwerkdag. 

Er is een ruime oproep verspreid 

onder de leden van onze Vereni-

ging. Er komen vijf mensen wer-

ken op de Hei in ’t Zand. Het zijn 

de vaste collegae van onze vereni-

gingswerkgroep Werkdagen. Ik 

kom halfweg de ochtend even 

worstenbroodjes brengen en ik 

werk een uurtje mee.  

 

Met Hans Beljaars, Pieter van Eil, 

Frans Vermeer, Henk Gooijers en 

Jac Ansems praten we over de 

werkgroep Werkdagen. Al een tijd-

je loopt het aantal deelnemers aan 

de werkdagen terug. De laatste 

paar werkdagen is het aantal wer-

kers vier of vijf. Voor de groep is 

dat eigenlijk een ondergrens. De 

groep doet een oproep voor meer 

werkers. Er is immers meer dan vol-

doende werk te doen. 

 

Het werken in de natuur is ontspan-

nend en inspannend tegelijk. Het is 

heerlijk werk en er zijn vele natuur-

terreinen in ons verenigingsgebied 

waar we zeer nuttig de handen uit de 

mouwen kunnen steken. De afgelo-

pen tijd is er onder andere gewerkt 

in het Broek, ’t Zwart Laag, ‘t Zand 

en bij het Putven.  

 

De zeven werkdagen in het vereni-

gingsjaar zijn eigenlijk zeven och-

tenden. Halve werkdagen dus. Er 

zijn voldoende zagen, bijlen en 

snoeitangen voor minimaal vijftien 

mensen. Ook is er kleding voor bij-

zondere werksituaties. 

 

De vereniging is er voor de leden. 

We wisselen kennis uit, we nemen 

deel aan planningsprocessen, we 

nemen deel aan bijeenkomsten, 

maar vooral kunnen we deelnemen 

aan het werken in de natuur. Ieder 

van ons kan daar aan deelnemen en 

is ook vrij om daar aan deel te ne-

men.  

 

Het voorstel is om het deelnemen 

wat te structureren. Voortaan stuurt 

Pieter vooraf een mailtje aan eenie-

der die heeft laten weten dat zij of 

hij graag mee wil werken aan één 

of meerdere werkdagen. Je kunt dit 

laten weten aan:  

 

Pieter van Eil 

werkdagen@markenleij.nl 

 

Ook sturen we direct na het ver-

schijnen van deze nieuwsbrief een 

mail aan iedereen in ons mailbe-

stand om te weten te komen wie 

van onze leden belangstelling heeft 

om een keer mee te werken in de 

natuur. We hopen op een brede op-

komst! 

Met Sjef op de hei 
Werkgroep werkdagen 

 

 Adressen van de bestuursleden

Sjef Langeveld Dassemussestraat 5 4861 TG Chaam

Ditty Koopmans Kloosterstraat 21 4861 PA Chaam

Jan Meesters Beckershagen 7 4861 SE Chaam

Marianne van Riel het Goordonk 12 5111 GG Baarle-Nassau

Sandra Reijnders Dreef 124 a 2328  Meerle (B)

Jeroen Stoutjesdijk Sparrenlaan 18 4851 AZ Ulvenhout

Frans Vermeer Ghil 4 5111 ED Baarle-Nassau
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Hierbij deel één van “Het land van 

Oz”. Deel twee volgt in de volgen-

de nieuwsbrief. 

 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

D e kangoeroe springt 32 voet 

ver. Hij zou nog veel verder 

springen als hij vier poten had in 

plaats van twee 
(1) 

. 

 

Eind oktober 1991 ben ik met Qantas 

naar Australië gevlogen. Het wordt 

eens tijd dat ik de aussies en de kan-

goeroes van dichtbij ga bekijken. We 

hebben er een maand voor uitgetrok-

ken. 

Nee, ik ben hem niet vergeten, ik heb 

mijn vertrouwde Zeiss nu wel bij me. 

Ik heb mijn kanariegele verrekijker 

in de kast liggen. Enkele Vlamingen 

maken met mij deze verre trip naar 

dit land aan de andere kant van de 

aardbol. Ik ken Australië alleen van 

de "Flying Doctors" en ben dus erg 

benieuwd. 

 

Even wat gegevens over Australië. 

Dit reusachtige land, bijna 200 maal 

zo groot als Nederland, heeft slechts 

17 miljoen inwoners en is dus ex-

treem dun bevolkt. Bijna 70% van de 

bevolking woont in de vijf grote ste-

den. Boven de Steenbokskeerkring 

ligt de tropische zone, waarin de sta-

ten Northern Territory en Queens-

land liggen, die we een bezoek zul-

len brengen. We zijn ook van plan 

New South Wales aan te doen dat in 

de gematigde zone ligt. 

Australië is het droogste continent 

van de wereld. Het grootste deel van 

Australië heeft een warm en droog 

klimaat en het dorre binnenland, de 

zogenaamde outback heeft een zeer 

heet woestijn-klimaat met bijzonder 

weinig neerslag. Het is duidelijk we 

zullen een hoed moeten dragen en ik 

dan toch zeker. 

 

Ik ben geen held in een vliegtuig en 

zal het ook nimmer worden. Sinds het 

avontuur een paar jaar her boven de 

Caribische Zee, toen we terugkeerden 

uit Venezuela, zit er bij mij de schrik 

pas echt goed in 
(2)

. 

Een uurtje vliegen van Bangkok ver-

wijderd, boven de Golf van Benga-

len, begint de ellende weer. Turbu-

lentie! Ik haat het elke keer weer. 

WOOEH, ineens dondert de Boeing 

vele honderden meters naar beneden. 

Een luchtzak! Mijn koffie zit tegen 

het plafond van 't vliegtuig en de ste-

wardess ook bijna, mijn maag zit on-

geveer op de plaats waar normaal 

mijn slokdarm bivakkeert. Rode 

alarmlampen en rennende stewardes-

sen, kortom een milde vorm van pa-

niek. Vital en Eric zien er niet echt 

goed uit. Bij mij moet ongetwijfeld 

ook een wilde blik in mijn ogen te 

zien zijn geweest.  

Het schudden en trillen duurt nog een 

half uur en daarna is het weer voorbij. 

Weer een maand ouder geworden. Ze 

kunnen me vertellen wat ze willen, 

statistieken laten zien en me in klare 

taal uitleggen hoe veilig vliegen dan 

wel is in vergelijking met autorijden, 

ik ben altijd weer blij, zo niet opge-

togen, als ik uit die krengen stap! 

 

In Bangkok stappen we over en vlie-

gen met de "Spirit of Australia" naar 

Darwin, de hoofdstad van de Nor-

thern Territory. We maken nog een 

stop in Singapore, de meest luxueus 

uitgevoerde luchthaven die ik ooit 

gezien heb. 

Doodmoe en duf als een konijn stap-

pen we uit het vliegtuig. Ik hoor 

geen steek meer, ik ben immers 

snipverkouden in Frankfurt aan 

boord gestapt 
(3)

. De trip kan nu echt 

beginnen, althans dat denk ik.... 

Een blik op mijn ongure bebaarde 

gezicht is voor de Australische dou-

ane ruim voldoende. Ergo: de 

strengst mogelijke controle die maar 

denkbaar is. De rest van het gezel-

schap mag uiteraard zó doorlopen. 

Alles moet ik uitpakken, maar dan 

werkelijk alles. 

De beambten zijn duidelijk teleurge-

steld, dat ze bij iemand met zo'n 

boeventronie niets kunnen vinden. 

Het land van Oz 

 (1) 
Natuurwet, Johann Georg Auguist Galetti. 

(2) 
Tijdens de terugreis vanuit Venezuela beland-

den we in de buurt van Mexico met het vliegtuig 
in een staartje van de orkaan Gilbert. Ik word er 

weer niet goed van als ik eraan terug denk. Dit 

verhaal komt echter aan bod in een volgend 
reisverhaal, als ik tenminste de moed kan op-

brengen er nog een op papier te zetten. 

(3) 
Als een dokter je verkoudheid behandelt, 

duurt ze veertien dagen. Als je er niets tegen 

doet, duurt ze twee weken. 

Vliegende vos 
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Ik zit in zak en as...bij het uitpakken 

van mijn fototas heb ik geconstateerd 

dat de adapter van mijn telelens is 

afgebroken. Dit moet in Singapore 

gebeurd zijn, toen het handvat van de 

tas afbrak en het spulletje op de 

grond kletste. Murphy in optima for-

ma, de wet van behoud van ellende! 

Ik kan de vogelfotografie nu dus dui-

delijk op mijn buik schrijven. 

Een gemêleerd gezelschap verlaat 

het vliegveld, één persoon heeft er 

wel een zeer sombere blik in de 

ogen, het is de enige Nederlander in 

het gezelschap en hij hoort nog 

steeds niks. 

Het is niet warm in Darwin, maar 

bloedheet. Met een bij Avis gehuurd 

busje rijden we de stad in. Darwin is 

een 'nieuwe' stad. 

Op Kerstavond 1974 trok de cycloon 

Tracy door de stad en vernietigde 

deze bijna volledig. Nu is Darwin 

weer opgebouwd en heeft een ont-

spannen tropisch karakter, met mo-

derne gebouwen en veel groen. We 

nemen onze intrek in het Asti motel 

en nemen daar ons eerste XXXX, 

'the classic aussie beer'. 

Ik bel Hilary Thompson, een Austra-

lische vogelliefhebber, die ik al van-

uit Nederland benaderd heb. Hij be-

looft ons morgen op te zoeken en ons 

te helpen met de vogelzoektocht in 

de "Top End". 

Ik deel de kamer met Vital. Ik moet 

te allen tijde zien te voorkomen, dat 

ik bij Val op de kamer kom. Ik herin-

ner me nog maar al te goed een reis 

naar Israël van een aantal jaren terug. 

Hij snurkte toen zo hard, dat de ho-

telgasten drie kamers verderop er 

nog wakker van werden! 

De hele nacht moet de airconditio-

ning aan blijven staan, anders is het 

niet te harden op de hotelkamer. 

 

De eerste dagen brengen we door in 

de directe omgeving van Darwin en 

bezoeken onder meer het East Point 

Reservaat en de Darwin Sewage 

Works. Van Hilary krijgen we enke-

le goede tips en ik krijg waarschijn-

lijk de beste, hij kent een zaakje in 

Darwin waar ze camera's repareren! 

Ik breng meteen m'n lens weg en 

men belooft me de lens binnen een 

week te repareren. Kom daar in Ne-

derland eens mee aan.., dat lukt drie 

keer, nou niet, dan niet en nooit niet. 

Het moet ook binnen een week ge-

beuren, aangezien we dan met het 

vliegtuig naar Queensland vliegen. 

Ons hoofddoel in de Northern Terri-

tory is uiteraard het beroemde Kaka-

du National Park. Dit grote natuurre-

servaat (20.000 km2) ligt circa 200 

km ten oosten van Darwin. 

Vital vindt het nodig om bij een ben-

zinepompstation tegen een andere 

auto aan te rijden, maar we kunnen 

zonder veel erg onze tocht vervol-

gen. 

We kamperen bij het plaatsje Jabiru. 

Bij het opzetten van de tent maak ik 

een kleine, edoch zeer menselijke 

vergissing, ik plaats de tent bij een 

sproeier. Tegen de ochtend word ik 

wakker en m'n eerste gedachte is, 

"Tjee het regent, en dat in het droge 

seizoen, iets bijzonders!". Ik kraffel 

uit m'n tent en krijg pardoes de straal 

van de sproeier recht in m'n snuit... 

De volgende dagen verblijven we in 

dit van vooral de film "Crocodile 

Dundee" bekende natuurreservaat. 

Kakadu is groots, de steile rotsfor-

maties van het Arnhemland Escarp-
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ment zijn bepaald indrukwekkend. 

We verkennen de regenwouden, zien 

duizenden vliegende vossen, een erg 

grote vleermuizensoort, en zien na-

tuurlijk ook vele vogels, met onder 

meer de dansende brolga's en de gro-

te witbuikzeearenden. 

Hoogtepunt wellicht van ons bezoek 

aan Kakadu is de boottocht op Yel-

low Waters, een rivier in het hart van 

het park. 

We zien hier de zoutwaterkrokodil 

en een parel onder de vogels, de zeer 

zeldzame papoea-ijsvogel. 

Onze laatste dag in Kakadu brengen 

we door bij Waterfall Creek aan de 

voet van de Escarpment in het zuiden 

van het park. 

Tegen de avond na een helse rit over 

de zeer slechte bloedrode zandweg 

arriveren we bij de waterval. Onder-

weg hebben we een platte band gere-

den en we kunnen ons geen tweede 

veroorloven, anders wordt het lopen 

geblazen. 

Een slechte tijding wacht ons, het 

wordt geen avond vol jolijt. 

We moeten de volgende ochtend om 

9 uur opgehoepeld zijn. 

Er vindt dan immers een grote jacht-

partij plaats om de wilde zwijnen en 

de waterbuffels in dit gebied af te 

schieten. Dit gebeurt hier op waarlijk 

grootse wijze, met helikopters... on-

der het mom van bescherming van 

de eigen flora en fauna? 

Kloten. We zijn van de andere kant 

van de wereld naar hiertoe gekomen 

om enkele endemen te vinden en nu 

moeten we oprotten. 

Een 'wild' zwijn verschijnt aan de 

rand van het meertje aan de voet van 

de waterval, we kunnen hem aaien. 

Morgen zal hij geschoten worden! 

Ik lig lang wakker die nacht. Het is 

stikheet in m'n tent. 

Tot overmaat van ramp waait deze 

nog tweemaal om ook. Haringen en 

rotsgrond blijken wederom een on-

betrouwbare combinatie te vormen. 

Bij het krieken van de dag zijn we de 

zeer steile helling van de rotsen aan 

het beklimmen. Na een half uur 

klimmen bereiken we uitgeput de 

top, ons rest nog 2 uur. We vinden 

twee van de vier endemen, de andere 

twee kunnen we gevoeglijk vergeten. 

Niet al te best gehumeurd worden we 

door de rangers uit het verboden ge-

bied geleid, de slachtpartij kan begin-

nen. 

In Katherine laten we de band repare-

ren en rijden daarna naar Katherine 

Gorge National Park. Het is niet om 

te harden hier, de hitte is verschroei-

end en onze enige afkoeling is een 

duik in de Katherine River. Een wig-

staartarend kijkt zonder veel belang-

stelling naar onze witte buiken. De 

zoetwaterkrokodillen laten ons met 

rust. 's Avonds geven we de pijp aan 

maarten en rijden terug naar Darwin, 

een kleine 300 km slechts. 

In de Northern Territory is het uitkij-

ken geblazen met de 'roadtrains'. De-

ze vrachtautocombinaties (een truck 

met 4 of 5 aanhangwagens) kunnen 

wel 60 meter lang zijn en ze stoppen 

voor niets en niemand. 

Een groot rek voor op de bumper en 

gaan met die banaan. 

Tientallen kangoeroes en nu en dan 

zelfs een dode koe markeren de Stu-

art Highway. Ik adviseer dan ook aan 

elke toekomstige Australiëganger om 

deze 'treinen' ruim baan te geven, zo 

niet bestel dan alvast maar een nieu-

we voorruit. 

Om 23.00 uur arriveren we weer in 

Darwin. Mijn telelens is weer gerepa-

reerd en ik kan weer fotograferen, 

eureka. De volgende dagen bezoeken 

we Ludmilla Creek en Howard 

Springs, zonder veel nieuwe soorten 

te zien. 

Mijn bezoek aan een Japans restau-

rant is geen daverend succes. Het 

eten met de stokjes mag zelfs een 

fiasco worden genoemd, het is ech-

ter wel goed voor de lijn.  

Aan mijn bezoek aan Buffalo Creek 

heb ik bepaald geen goede herinne-

ringen overgehouden. Bij laagwater 

gaan Vital, Val en mijn persoontje 

in dit mangrovebos op zoek naar de 

zeldzame krabbenfluiter. We vinden 

de fluiter, maar verliezen ons rich-

tingsgevoel. We zijn verdwaald… 

Val is er volkomen van overtuigd, 

dat we naar het zuiden moeten, ik 

ben het totaal met hem oneens. Vital 

heeft, zoals gebruikelijk, geen me-

ning. Mijn besluit staat echter vast: 

ik volg mijn eigen intuïtie. Als je je 

eigen kop niet volgt, dan kan je er 

wel een aardappel opzetten! De an-

deren volgen schoorvoetend en dor-

stig. Na een uur door de modder 

ploeteren bereiken we badend in het 

zweet en met een hol gevoel in de 

maag, de bewoonde wereld. Ik had 

gelijk, gelukkig maar. 

De XXXX
(4)

 gaat er werkelijk sis-

send in, wat geen verrassing is. 

 

...wordt vervolgd... 

(4) 
XXXX-bier moet je uitspreken als 'four iks' 

en niet als 'four crosses', zoals ik met m'n stom-

me kop uiteraard wel deed. 

Zoutwaterkrokodil  
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Tekst: Sandra Reijnders 

 

Na de goedbezochte ledenvergade-

ring gaven Sjef Langeveld en 

Marcel van Miert een presentatie 

over de ontwikkelingen in het 

Markdal. Er was een actieve uit-

wisseling met het publiek, wat het 

tot een levendige avond maakte. 

 

De vereniging Markdal is een 

breed vertegenwoordigde vereni-

ging. De plannen worden gezamen-

lijk door de streek opgesteld. De 

aanvankelijke argwaan in de streek 

is daardoor opgelost. Dit keer moe-

ten de instanties wennen aan de 

werkwijze. Het uitwerken wordt 

gerealiseerd door de Stichting 

Markdal.  

 

Het hoofddoel is om de Ecolo-

gische Hoofdstructuur te realiseren, 

met onder andere een sterk hydro-

logisch systeem.  

 

Het uitvoeren van plannen begint 

met het beschikbaar hebben van 

grond. Die hoeft niet persé in ei-

gendom te komen. Met bindende 

afspraken kunnen deze gronden 

ook in beheer bij anderen blijven. 

De huidige stand van zaken geeft 

voor de huidige 102 hectare natuur 

de volgende verdeling: 

30 hectare wordt aangekocht; 

15 hectare wordt geëxtensiveerd 

grondgebruik, in eigendom van 

landbouwers; 

20 hectare wordt particuliere na-

tuurontwikkeling en beheer; 

20 hectare wordt natuur in ruil 

voor het optimaliseren van de 

agrarische bedrijfsvoering; 

20 hectare wordt natuur in ruil 

voor bestemmingsverruiming 

(zoals bijvoorbeeld een bouwtitel). 

 

Verder vertelde Marcel nog over 

verschillende soorten stroomprofie-

len met bijbehorende overstro-

mingskansenkaarten en de voors en 

tegens van elk profiel. Voor welke 

beestjes doen we het? Voor de beek-

pik bijvoorbeeld. 

 

De start van de uitvoering staat ge-

pland voor 2017/2018 en kan om-

streeks 2020 klaar zijn. 

 

 

  

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 

Heb jij een mooie foto voor 

de middenpagina die past bij 

het seizoen van de volgende 

nieuwsbrief? 

 

Stuur hem naar Sandra: 

redactie@markenleij.nl 

 

De middenpaginafoto dient 

op een formaat van 44 cm 

breed en 31 cm hoog nog mi-

nimaal 300 dpi te hebben en 

is bij voorkeur gemaakt in 

ons werkgebied. 

Terugblik lezing  

ontwikkeling Markdal 
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ondersoort, de Barbarijse panter, 

zijn er ettelijke honderden gedood. 

Deze soort heeft zich van die klap-

pen nooit meer weten te herstellen, 

hoewel hij bekend staat om zijn 

succesvol bestaan dicht bij mense-

lijke bewoning elders in zijn ver-

spreidingsgebied. Er zijn nog spora-

dische aanwijzingen, maar of de 

overgebleven panters nog een le-

vensvatbare populatie omvatten is 

zeer de vraag. Van anderen als ca-

racal, serval, gestreepte hyena en 

wilde hond is uiterst weinig be-

kend, al hebben ons van de eerste 

twee soorten recente waarnemingen 

bereikt. Het voorkomen van de wil-

de hond in het zuidelijke puntje van 

Algerije is nog twijfelachtig. De 

jakhals en de gestreepte hyena zijn 

in Algerije en Tunesië in elk geval 

aanwezig. Dat hebben wij zelf tij-

dens bezoeken kunnen constateren. 

In Marokko komt hij ook voor, 

maar wordt daar sterk vervolgd 

voor de handel in vermeende ge-

neeskracht uit zijn botten. Enkel 

van het jachtluipaard is iets positie-

vers te vertellen (zie kader bij foto). 

 

Deze simpele schets maakt al dui-

delijk dat grote carnivoren aardig in 

de verdrukking zijn geraakt. Dit is 

de reden om ons te oriënteren wat 

daar aan te doen valt. Op die zoek-

tocht kwamen wij Koen de Smet op 

Tekst en foto’s: Dick Klees, Presi-

dent NABCS 

 

S amen met Peter van der Leer, 

mijn maatje waarmee ik de 

WBN (Werkgroep Boommarter 

Nederland) in 1992 oprichtte, heb-

ben wij héél veel uren veldonder-

zoek gedeeld, waarbij wij altijd 

elkaar allerhande ideeën vertelden 

wat wij nog eens zouden moeten of 

willen doen. Veel van al die plan-

nen komen nooit verder dan een 

idee, waarbij je zodra het op uit-

voeren aankomt, vast loopt op 

praktische onmogelijkheden.  

 

Zo hebben wij plannen om met de 

Amur panter en dito tijger aan de 

slag te gaan, moeten parkeren om-

dat Russische stropers in die stre-

ken het wilde oosten hebben gecre-

ëerd met veel kenmerken van het 

oude wilde westen. Te onveilig dus. 

En zo eens verder pratend en den-

kend kwam de panter in beeld. In 

het nabije oosten is de Iranian chee-

tah society al actief met het be-

schermen van grote katten als het 

jachtluipaard en de panter, maar tot 

onze schrik ontdekten wij dat roof-

dieren in Noord-Afrika verdwijnen 

in een alarmerend tempo, zonder 

enige ruchtbaarheid. Veel van de 

soorten waar Afrika bekend om is, 

kwamen ook boven de Sahara tot 

aan de Middellandse Zee voor. De 

Romeinen zijn al begonnen om 

roofdieren voor hun gladiator ge-

vechten grootschalig naar Europa te 

halen en dierentuinen volgden. Ver-

volgens zijn er kolonialisten ge-

weest, die uit tijdverdrijf of andere 

redenen, de jacht op roofdieren ter 

hand genomen hebben. Tezamen 

heeft dit geleid tot het uitsterven 

van de atlasbeer, terwijl de atlas-

leeuw enkel nog bestaat in dieren-

tuinen. Van de hier voorkomende 

North African Big Carnivore Stichting 

(NABCS) 

Het Sahara jachtluipaard is door onderzoek van Farid Belbachir in het zuiden 

van Algerije aangetoond en de populatie is in kaart gebracht. Gewapend met 

50 geleende camera’s, de lokale taal machtig en veel thee drinkend bij de her-

ders, noodzakelijk om zijn camera’s te behouden, is het hem gelukt het jacht-

luipaard te inventariseren. Een opvallende uitkomst van de neveneffecten van 

het rijke aardolie bezit in Algerije kwam daarmee aan het licht. Men heeft de 

lastezels ingeruild voor 4x4’s, maar de ezels vrij gelaten. De jongen van deze 

verwilderde ezels vormen een goede prooi, zonder conflict met herders, voor 

het jachtluipaard. Door het ontbreken van hyena of leeuw, kan deze langer 

zijn prooien benutten dan ten zuiden van de Sahara. Deze ernstig bedreigde 

ondersoort herstelt zich hier enigszins. 
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het spoor. Koen was toen nog direc-

teur Fauna bij de Vlaamse overheid 

en inmiddels met vervroegd pensi-

oen. Rond de tafel met Koen kwam, 

naast gedetailleerde kaarten, onmid-

dellijk zijn enthousiasme en erva-

ring op tafel. Hij heeft ruim 10 jaar 

als Belgisch attaché in Algerije ge-

zeten en daar de natuurbescherming 

helpen opzetten en hij heeft les ge-

geven aan een generatie studenten 

die nu posten als professor of direc-

teur van een nationaal park bezet-

ten. Toen de situatie met de mos-

limopstand te onveilig werd, heeft 

hij moeten vertrekken. Maar inmid-

dels heeft de situatie zich zodanig 

verbeterd dat er hier en daar wat 

ondernomen kan worden. Met zijn 

drieën hebben wij na de eerste ken-

nismaking, de koppen bij elkaar 

gestoken en een stichting opgericht, 

met als doel de roofdierbescher-

ming in Noord-Afrika ter hand te 

nemen. Daarmee was de NABCS

(North African Big Carnivore 

Stichting) in oktober 2012 een feit.  

 

 

De onveiligheid op het platteland 

van Algerije heeft ertoe bijgedragen 

dat eenieder met een opleiding in de 

stad bleef, met als gevolg dat er op 

dit moment een groot gebrek is aan 

kennis over de verspreiding en sta-

tus van veel diersoorten. Het land 

kent een aantal nationale parken, 

maar het personeel heeft onvol-

doende veldbiologische kennis om 

moeilijk waarneembare dieren op te 

sporen. Moderne hulpmiddelen zijn 

niet te verkrijgen. De militaire vei-

ligheidsfunctionarissen staan alles 

wat terroristen zouden kunnen ge-

bruiken niet toe. Een verrekijker is 

niet vrij verkrijgbaar. De wildlife 

camera’s die op basis van infra-

rooddetectie foto’s of filmpjes ma-

ken, zijn hier taboe, terwijl er elders 

in de wereld zoveel succes mee 

wordt behaald als het gaat om het 

opsporen van zeldzame sneeuwpan-

ters of jaguars. 

 

Nu is de situatie ten aanzien van 

regelgeving en middelen uiteraard 

in de diverse landen heel verschil-

lend, maar eenvoudig is het ner-

gens. Een fles alcohol is in een isla-

mitisch land al niet iets waarvoor je 

overal terecht kunt. Dat wij dit ge-

bruiken om dierlijk materiaal in op 

te slaan om voor (toekomstig) dna-

onderzoek te gebruiken, helpt daar-

bij nauwelijks.  

 

 

De wildlife 

camera’s die op ba-

sis van infrarood 

detectie, foto’s of 

filmpjes maken, 

zijn hier taboe. 

De gestreepte hyena komt nog verspreid voor in Noord-Afrika. 

De professor en zijn student maken een sporenbed gebruiksklaar tijdens de 

NABCS training. 
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goede wijze verzamelen, etiketteren 

en opslaan. Ook introduceren we 

wildlife camera’s, die wij nu nog 

enkel tijdelijk en persoonlijk het 

land in kunnen brengen. Eenmaal 

overtuigd van de bruikbaarheid, ver-

wachten wij dat op termijn het aan-

schaffen en importeren wel moge-

lijk zal worden voor officieel onder-

zoek. Voor het jachtluipaard zijn er 

door het Sahara Conservation fund 

50 camera’s uitgeleend voor de duur 

van het onderzoek. Getrouw aan de 

raad van een oud collega onderzoe-

ker: “waar geen weg is, is een om-

weg”, proberen wij de rek in de 

regels op te zoeken om onderzoek 

te faciliteren. Dat is een hele uitda-

ging met uiterst beperkte middelen. 

Oude verrekijkers, die wij meene-

men en achterlaten zijn bijvoor-

beeld al erg welkom en ook centen 

voor wat meer camera’s. Wanneer 

iemand ons hierbij wil sponsoren 

(een Aldi wildlife camera kost cir-

ca €100,=) dan kunnen wij, als te-

genprestatie, de beelden die hier-

mee gemaakt worden delen. 

 

Naast opleiden is onze taak op het 

moment vooral adviserend en sti-

mulerend voor vrijwilligers en 

overheidsmensen, om bewust te 

worden en zelf (veld)kennis te ver-

garen. Wij doen nog veel meer en 

nog vaak op eigen kosten. Neem 

bij interesse eens een kijkje op on-

ze website: 

 

www.NABCS.org 

De onbekendheid met hoe dieren 

ervoor staan is een dreiging op zich. 

Zonder de oorzaken te kennen valt 

achteruitgang immers niet te stop-

pen. Om dit tij te keren zijn wij, 

met Koens contacten, gestart met 

het geven van colleges en het ver-

zorgen van trainingen. Personeel 

van het bos- en natuurbeheer, natio-

nale parken en studenten wordt zo 

de nodige kennis over onderzoeks-

technieken in het veld bijgebracht. 

Sporen lezen, dna-materiaal op een 

 

Oude verrekijkers, 

die wij meenemen 

en achterlaten 

zijn bijvoorbeeld al 

erg welkom  

Peter demonstreert hoe dna monsters te nemen tijdens NABCS training in Alge-

rije. 

NABCS heeft twee promotie studenten voor onderzoek aangeboden gekregen, 

beide werkend aan de gouden jakhals: één in Tunesië en de ander in Algerije. 

Voor hen hebben wij een stage georganiseerd aan het Senckenberg instituut in 

Duitsland om het werken met dna technieken eigen te maken. Tijdens hun ver-

blijf afgelopen zomer, kwam er een publicatie waarin aangetoond werd dat de 

gouden jakhals uit Noord-Afrika, op basis van dna onderzoek eigenlijk een 

Noord-Afrikaanse wolf is: de gouden wolf. De gouden jakhals komt dus enkel 

in het nabije oosten en Azië voor en breidt zich in Europa sterk uit. Dus nu zijn 

zij de eerste die over de ecologie van deze ‘nieuwe’ soort kunnen publiceren. 

De resultaten van een wildlife-

camera samen in het veld op de lab-

top bekijken. 
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Tekst en foto’s: Sandra Reijnders 

 

O p woensdagmiddag 21 okto-

ber organiseerden we een 

paddenstoelentocht voor kinderen 

van zes tot twaalf jaar. Bij slecht 

weer zou het een knutselmiddag 

met herfstmaterialen uit de natuur 

worden. Er kwamen vier kinderen 

opdagen. 

 

We verzamelden om twee uur in de 

schuur van Monique aan de Nieu-

weweg 6, net buiten Chaam. Bij 

binnenkomst kregen de kinderen 

limonade en koek.  

 

Na een korte kennismaking met 

paddenstoelenweetjes gingen we 

op pad. De lucht was wat donker, 

maar gelukkig bleef het het groot-

ste deel van de tocht droog. De 

kinderen hadden regenlaarzen en 

warme kleding aan, die vies mocht 

worden en ook hadden ze een ca-

mera of mobiele telefoon mee om 

foto's te maken. Er was zelfs een 

tablet mee. Ditty had twee grote 

fotocamera’s mee. Daar mochten 

de kinderen ook om beurten foto’s 

mee maken. Met een grote camera 

foto’s maken was echt stoer! 

 

We gingen wandelend naar het bos 

en nog voordat we het bos bereikt 

hadden vonden we al paddenstoe-

len. Enthousiast werden de padden-

stoelen gefotografeerd: van boven, 

van opzij en natuurlijk van onde-

ren. 

 

We probeerden zo veel mogelijk 

paddenstoelen te vinden en hiervan 

foto's te maken. Op elke nieuwe 

paddenstoel werd heel enthousiast 

gereageerd. Ik moest ze allemaal 

komen bekijken! Na een uur wan-

delen gingen we terug naar de 

Nieuweweg, want de puf raakte er 

een beetje uit.  

Het idee was om terug op de Nieu-

weweg tot half zes, met behulp van 

natuurgidsen, proberen uit te vinden 

welke soorten we allemaal hadden 

gezien. Dit was iets te veel ge-

vraagd. Het was woensdagmiddag 

en de kinderen gingen liever buiten 

spelen. Wel gingen de koek en de 

limonade erin als koek en limonade. 

 

Al doende leren we, dus volgende 

keer wordt de kinderactiviteit wat 

korter, bijvoorbeeld van twee tot 

vier en dan wordt (en blijft) het 

weer kei-leuk. Of vet gaaf.! 

 

In de toekomst blijven we als na-

tuurvereniging periodiek jeugdacti-

viteiten organiseren. Zowel leden 

als niet-leden zijn van harte wel-

kom. Leden betalen 1,50 euro en 

niet-leden betalen 2,50 euro. 

Terugblik kindermiddag  

paddenstoelentocht 



Eekhoorn op bezoek 

Foto: Marianne van Riel 
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bruine kiekendieven werden gezien 

op de Bleeke Heide en de Castel-

reesche Heide, het smelleken werd 

regelmatig gezien op de Castel-

reesche Heide, maar ook op diverse 

andere plekken en de slechtvalk 

werd bijna dagelijks gezien op de 

Bleeke Heide en de Castelreesche 

Heide. Op 12 oktober werd een rode 

wouw waargenomen op de Castel-

reesche Heide en begin september 

werd in de Chaamsche Bossen tot 

tweemaal toe een visarend gezien. 

Grote Zilverreigers worden vanaf 

begin september bijna dagelijks ge-

zien op vele plaatsen in de streek, 

maar in kleine aantallen, met als 

uitschieter de 13 exemplaren op 11 

oktober op de Castelreesche Heide. 

Op 13 september werd een groep 

van 12 lepelaars gezien op de Cas-

telreesche Heide. Uit heel ons werk-

gebied werden ijsvogels gemeld en 

kennelijk hebben deze vogels zich 

volledig hersteld van de strenge 

winters een paar jaar geleden. Op 2 

september werd op de Castelreesche 

Heide een duinpieper gezien, een 

zeer zeldzame verschijning in onze 

streek en op 30 september werd een 

roodkeelpieper gezien eveneens op 

de Castelreesche Heide, zo mogelijk 

nog zeldzamer. Middelste bonte 

spechten werden gezien op de Reg-

te Heide en de landgoederen Luch-

tenburg en het Valkenberg. De ge-

hele herfst worden bijna dagelijks 

groene spechten gemeld, een in-

middels wel zeer algemene specht 

in de streek.  

Klapeksters worden in tegenstel-

ling tot vorig jaar nu gezien op de 

Regte Heide, de Strijbeekse Heide 

en het Ossengoor. Op 25 oktober 

werd een groep van 8 kraanvogels 

gezien op de Regte Heide, de enige 

waarneming deze herfst. Op 13 

september werd een bokje waarge-

nomen op de Bleeke Heide en in 

september en oktober werden re-

gelmatig goudplevieren gezien op 

de Castelreesche Heide. 

Op 21 september werd een ortolaan 

gezien op de Castelreesche Heide. 

Op 12 november werd een groep 

van 14 patrijzen gespot op Bosch-

hoven, een zeldzame waarneming 

tegenwoordig. 

De enige beflijster werd gezien op 

8 oktober op de Castelreesche Hei-

de. 

 

 

 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

H et aantal e-mails dat naar 

mij werd opgestuurd, was 

wat minder dan afgelopen zomer.  

De rubriek heet “Waarnemingen 

in de streek”. Ook onze zuiderbu-

ren sturen regelmatig waarnemin-

gen op, waarvan een aantal buiten 

het werkgebied van onze vereni-

ging. Opvallende waarnemingen 

uit de Belgische Kempen zullen 

hier ook worden vermeld. Heb je 

een leuke waarneming: blijf hem 

insturen zodat ook andere leden 

mee kunnen genieten. 

De eerste 18 toendrarietganzen 

meldden zich in ’t Merkske 

(Broskens) op 2 oktober. Twee da-

gen later werd de eerste groep (25 

ex.) gezien op de Bleeke Heide. 

Later in de herfst werden de riet-

ganzen verspreid over een groot 

deel van het Mark & Leij gebied 

gezien. Maximaal werden 1100 ex. 

gezien op de Bleeke Heide. De eer-

ste kolganzen werden gezien op de 

Castelreesche Heide op 27 septem-

ber. Evenals de toendrarietgans 

wordt de kolgans door bijna het 

gehele Mark & Leij gebied gezien. 

Deze tendens lijkt de laatste jaren 

steeds sterker te worden. In eerdere 

jaren was de Bleeke Heide het ge-

bied waar beide ganzensoorten het 

vaakst gezien werden. De maximale 

aantallen kolganzen (2000 ex.) wer-

den op 23 oktober gezien op de 

Castelreesche Heide. 

Roofvogels werden in behoorlijke 

aantallen gezien: blauwe kiekendie-

ven werden verspreid over heel ons 

gebied regelmatig waargenomen, 

Waarnemingen in de streek 

EEN (NIET ZO WILLEEEN (NIET ZO WILLE--

KEURIGE) GREEP UIT DE KEURIGE) GREEP UIT DE   

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  
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Zeearend 

Op 19 oktober werd een juveniele 

zeearend gezien op de Bleeke Hei-

de. Dit is de zesde waarneming van 

deze vogel deze eeuw in onze 

streek. Op 5 november 1983 werd 

de eerste zeearend gezien in de 

streek in Chaam. De zeearend is 

terug van weggeweest. De roofvo-

gel kwam vroeger in heel Europa 

voor, maar mede onder invloed van 

de mens was hij een zeldzaamheid 

geworden. Sinds 2006 broedt de 

zeearend weer in Nederland. Met 

succes. De ‘vliegende deur’, zoals 

de grootste arend van Europa 

wordt genoemd, heeft zich op ei-

gen kracht weer gevestigd in Ne-

derland. Eerst als wintergast, maar 

sinds 2006 ook als broedvogel. Het 

eerste broedpaartje koos daarvoor 

de Oostvaardersplassen – een teken 

dat het goed gaat met de natuuront-

wikkeling in dit gebied. In 2007 

plaatste Staatsbosbeheer een web-

cam bij het nest, zodat iedereen de 

verrichtingen van het vogelpaar en 

hun jong op internet kon volgen. 

Het jaar erop stond de webcam 

klaar, maar het paar koos een andere 

broedlocatie, buiten het zicht van de 

camera. Er kropen dat jaar twee jon-

gen uit het ei. Ook in de jaren erna 

zijn er jongen geboren. Inmiddels 

broedt de zeearend in de Oostvaar-

dersplassen, het Lauwersmeerge-

bied, de Biesbosch en het Roggebot-

zand. Dit geeft hoop voor de toe-

komst. 

 

Kuifleeuwerik (foto pag 20) 

Op 29 september werd een kuifleeu-

werik gezien op de Castelreesche 

Heide een heel zeldzame waarne-

ming. Volgens mijn digitaal archief 

is dit de 3e warneming in de streek 

sinds 1975. 

De kuifleeuwerik lijkt sterk op de 

meer algemene veldleeuwerik, maar 

onderscheidt zich doordat de kuif 

vrijwel altijd opgericht is. Ook zijn 

de poten steviger, is de staart wat 

langer en zijn de staartzijden licht-

bruin in plaats van wit. In de vlucht 

vallen de brede vleugels en de flad-

derende manier van vliegen op. Het 

nest wordt door de vogel op de 

grond gebouwd en bestaat voorna-

melijk uit grashalmen. Het nest 

wordt doorgaans gebouwd onder de 

beschutting van een struik, maar 

tegenwoordig worden ook platte 

daken van gebouwen gebruikt. Om-

streeks 1975, toen de bloeiperiode 

vermoedelijk net voorbij was, wa-

ren er nog rond 4000 broedparen. 

Dat aantal nam snel af tot 425 rond 

1990, minder dan 100 vanaf 1997 

en slechts enkele vanaf 2010. Ver-

anderingen in de stedenbouw, met 

verlies aan braakliggende terreinen, 

speelden vermoedelijk een hoofdrol 

in de neergang. Ook elders in West- 

en Midden-Europa verdween de 

soort nagenoeg. 

 

BIJZONDEREBIJZONDERE  

WAARNEMINGENWAARNEMINGEN  

zeearend, foto Harrie Timmermans 

http://www.vogelvisie.nl/soort/veldleeuwerik.php
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Johan Schaerlaeckens op 4 okto-

ber: 

Vanmorgen met de Chaamgroep 

een (onze laatste?) boomvalk die 

een (onze laatste?) boerenzwaluw 

achtervolgde.  

Verder o.a. 3 grote zilverreigers, 2 

tapuiten en 25 (wilde) rietganzen, 

kleine vuurvlinders. Decennia lang 

was het onmogelijk om rietgans en 

boomvalk op een dag te zien. Veld-

leeuwerik en gele kwik (auditief) 

ook ter plekke.  

Op slaapplaats Strijbeekse Heide 

IJsgors 

Op 21 oktober werd een ijsgors 

waargenomen op de Castelreesche 

Heide. Deze eeuw werden al 9 

waarnemingen van deze vogel ge-

meld. De ijsgors is een zwaarge-

bouwde gors uit het Arctisch ge-

bied. Broeden gebeurt op de toen-

dra met vaak als enige begroeiing 

wat kleine wilgjes. In de zomer zien 

de mannetjes er prachtig uit met een 

zwarte keel en zwart gezicht en een 

roodbruin achterhoofd. Helaas zien 

wij ijsgorzen zo bijna nooit in Ne-

derland, de ijsgors is namelijk een 

wintergast en is dan in winterkleed. 

In Nederland overwinteren maar 

weinig ijsgorzen, maar met wat ge-

luk loopt je ze letterlijk tegen het 

lijf in een open gebied aan de kust 

en vliegt er een vlak voor je op. 

 

Paapje 

Deze herfst werden op diverse plek-

ken paapjes gezien op doortrek. 

Jaarlijks wordt deze vogel in het 

voor- en het najaar regelmatig ge-

zien in kleine aantallen. Het paapje 

is een broedvogel van kruidenrijke, 

open graslanden, die op de grond 

een meestal goed verborgen nest 

bouwt. Het voedsel bestaat uit in-

secten, die vaak vanaf een zitplaats 

op een hoge plant, een paaltje of 

prikkeldraad opgespoord worden. 

Het zijn trekvogels, die ten zuiden 

van de Sahara overwinteren. In het 

broedseizoen vertonen beide vogels 

vaak een opmerkelijk gezamenlijk 

gedrag; mannetje en vrouwtje zijn 

voortdurend in elkaars nabijheid. 

 

Frank Degenaar op 2 september: 

Gisteren, 2 september, hoorde ik 

tussen Chaam en Ulvenhout nog 

een boomvalk: vrij laat toch? En 

afgelopen weekeinde vlogen boven 

de Schootakkerstraat nog 3 gier-

zwaluwen: 3 dagen achtereen ge-

zien dus misschien wel ergens ex-

treem late broedgevallen! 

minstens een ransuil: niet verder 

gezocht om de vogels niet te versto-

ren. Hier ook uitbundig zingende 

boomleeuwerik.  

 

Twan Mols op 4 oktober: 

Er kwamen later nog 3 boerenzwa-

luwen achteraan en een vrouwtje 

bruine kiekendief. 

 

Will Woestenberg op 12 oktober: 

Marianne Woestenberg vond vrij-

dag 9 oktober een zonnende hazel-

worm langs de Baarlesebaan in Al-
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phen, ter hoogte van de landgoe-

deren (foto pag 22). 

 

Twan Mols op 18 oktober: 

De geelgorzen zijn weer goed ver-

tegenwoordigd op de Rielsche hei-

de, ik schat minstens 25 exemplaren 

en verder veel kneutjes, groenlin-

gen, vinken en wat kepen, Ook 

250+ spreeuwen, 150 kieviten en 

een gestaag groeiende groep leeu-

weriken. De eerste blauwe kieken-

dief is gisteren ook al weer gezien,  

Vandaag zag ik sperwer, buizerd en 

2 torenvalken. Jammer dat de grote 

groep putters nergens meer te zien 

is, 

 

Johan Schaerlaeckens op 18 okto-

ber: 

Wij zien uit naar de eerste klapek-

ster. Onze zoektocht rond het Os-

sengoor vanmorgen leverde niets 

op. Wel paar haviken, ijsvogel, 

sperwer, zwarte specht, matkop, 

kruisbekken, goudvinken en migre-

rende koperwieken en leeuweriken. 

 

Huub Don op 19 oktober: 

Er pleistert momenteel een juvenie-

le zeearend op de Bleeke Hei. Ik 

trof hem vanavond aan pal achter 

het zandpad op een weipaal tussen 

de koeien. In de schemer vloog de 

vogel richting het Nonnenven, waar 

hij vermoedelijk gaat overnachten. 

Dat wordt morgen de vlag uit op 

trektelpost Castelreesche Hei! 

 

Johan Schaerlaeckens op 25 okto-

ber: 

Vanmorgen dan toch onze eerste 

Chaamse klapekster op de Strij-

beekse Heide (Langven). Ter plek-

ke ook 3 ransuilen op slaapplaats en 

kleine vuurvlinder. Op Bleeke Hei-

de veroorzaakte adulte slechtvalk 

de nodige onrust onder de aanwezi-

ge kieviten en eenden.  

 

Johan Schaerlaeckens op 4 no-

vember: 

Vanmorgen was de klapekster bij 

het Ossengoor nog aanwezig. De-

zelfde boom zelfs. Gezien de rust 

ter plaatse. mogelijk een blijvertje. 

Komende van Chaam: ven Osseng-

oor R, dode bomen L. Einde ven 

(nog vóór pad R) heb je links goed 

zicht over de dode bomengebied 

(pal voor diffuus paadje L). Vogel 

zit 2 tot 300 meter het gebied in. De 

Google map kaart is te oud (zelfs 

nog geen ven) om e.e.a. aan te ge-

ven. 

 

Marianne van Riel op 12 novem-

ber: 

In onze tuin in Het Goordonk in 

Baarle-Nassau gespot vanuit mijn 

schuilhut (ons huis van achter glas) 

de grote bonte specht en een ijsvo-

gel. 

 

Ad Jansen op 19 november: 

Gisteren werd een duif door een 

slechtvalk geslagen, juist achter 

mijn huis. Tot 2 maal toe viel de 

slechtvalk luid kekkerend uit naar 

de duif, die zich op de grond nog 

trachtte te verweren. Opgewonden 

vloog de valk naar een groepje bo-

men om daar een grote groep dui-

ven in paniek weg te laten vliegen. 

Daarna kwam de valk terug naar de 

geslagen prooi en verdween daarna. 

Ondertussen hadden 2 kraaien be-

langstelling gekregen, maar de duif 

Grote bonte specht,  

foto Marianne van Riel 

IJsvogel, foto Marianne van Riel 
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In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en met 

30 november 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 

havik. Eindelijk weer eens 3 patrij-

zen rechts van Baarleseweg 

(komende van Chaam). Gisteren 

met Chaamgroep 4 ransuilen slaap-

boom Rondven, Strijbeekse Heide.  

 

Henk & Silvia Laarhoven op 25 

november: 

Vandaag vloog er een mannetje 

blauwe kiekendief laag over de tuin. 

Alle vogels gingen de lucht in toen 

hij voorbij kwam. Zondag zagen we 

in de staatsbossen (omgeving Put-

ven) een houtsnip. Op de voederta-

fel zit geregeld een keep. 

 

 

 

 

 

Tekst: Dirk Beekmans, zlto 

 

D insdag 28 juli 2015 heeft een 

interview met Sjef Lange-

veld plaats gevonden in het kader 

van de haalbaarheidsstudie naar 

het oprichten van een ‘Lokale 

Warmte-keten’ in de regio Zuide-

lijke Baronie, onderdeel van het 

Europese Intereg project 

TWECOM.  

 

Sjef is, naast voorzitter van onze 

natuurvereniging, ook betrokken 

bij diverse ontwikkelingen op het 

gebied van natuur en landschap 

(onder andere het Markdal). Op 

een eerder informatieavond is door 

Sjef aangegeven dat hij bekend is 

in het lokale natuurbeheer en de 

ontwikkelingen en graag mee wil 

denken in het project, zodoende dat 

hij als ervaringsdeskundige is be-

naderd voor een interview. 

 

Rol Natuurvereniging 

Een veel gemaakte fout is, om de 

natuurvereniging te zien als grote 

en goedkope aanvoerclub voor bio-

massa. De natuurvereniging produ-

ceert namelijk zelf niet of nauwe-

lijks geschikt hout om in te bren-

gen in de keten. Het door vrijwil-

ligers gezaagde hout is de vergoe-

ding voor hun inzet en verdwijnt 

dikwijls bij hen zelf thuis in de ka-

chel. Als natuurvereniging kan dan 

ook geen toezegging worden ge-

daan van aanvoer van biomassa. 

Wel kan de natuurvereniging een 

belangrijke rol spelen in het net-

werk, de organisatie en het uitdra-

gen van het project. Er zijn korte 

lijnen met onder andere de ge-

meente en er is hier ook overleg 

over het besteden van gelden voor 

natuur en landschap. 

 

Gemeentelijke subsidie 

verdedigde zich (nog). Helaas 

moest ik even weg en na terug-

komst na een uur, vloog er plots 

een buizerd op van de akker en lag 

er nog een restant veren. De ring 

aan de poot was een jonge Belgi-

sche duif (2015). Het nummer heb 

ik doorgegeven aan de Belgische 

duivenbond. Al met al een enerve-

rende belevenis! 

 

Johan Schaerlaeckens op 16 no-

vember: 

Vandaag toch weer klapekster Os-

sengoor, ter plaatse ook roepende 

Hazelworm,  

foto Marianne Woestenberg 

Keep, foto Silvia Laarhoven 

Lokale 

warmteketen 
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Binnen de gemeente Baarle-Nassau 

is onlangs een plan in de koelkast 

gezet, om voor 75000 euro nieuwe 

aanplant in het buitengebied te rea-

liseren. Het stuitte op te veel verzet 

van de lokale agrariërs. Sjef is er 

echter van overtuigd dat iedere na-

tuurfunctie ook een productiefunc-

tie heeft. Als dit plan nog eens 

goed onder de loep wordt geno-

men, de agrarische sector er met 

afname als energiebrandstof in par-

ticipeert, kan het wel meer een 

kans van slagen hebben. Ook voor 

de aanplant van eigen biomassa-

teelt is een goed landschapsplan 

onmisbaar. Een plan waarin de toe-

gevoegde waarde voor ecologie en 

economie wordt beschreven. De 

actieve werkgroep kan het plan 

vervolgens positief uitdragen naar 

de rest van de agrarische sector. 

Dit draagt bij aan het verduurza-

men van de sector en sluit aan op 

lokaal beleid.  

 

Aanvoer Biomassa 

De meeste potentiële aanvoer van 

biomassa zit bij particulieren. Deze 

mogen vier keer per jaar hun snoei-

afval gratis inleveren. Je kunt hier, 

bij de bron, al stimuleren dat parti-

culieren niet jaarlijks hun dunne 

takjes snoeien en inleveren, maar 

deze laten groeien tot dikker en 

bruikbaar materiaal. Er kan bij het 

inleverpunt een beloning ingesteld 

worden voor hout met een bepaalde 

diktemaat en gescheiden van blad. 

Dit is ook een stimulans voor de 

burger om bewuster met natuur be-

zig te zijn. Een voordeel hiervan is 

dat je de aanvoer niet meer zelf 

hoeft te organiseren, de structuur 

bestaat al. 

 

Bij natuur en landschap kan het 

meeste hout gehaald worden uit de 

‘tussengebieden’. Dit zijn de land-

bouwgronden aan de rand van bos-

passages en natuurgebieden, waar 

relatief veel landschapselementen 

beschikbaar zijn. Als collectief van 

eigenaars en warmtevragers kan je 

een loonwerker aan het werk zetten 

om onderhoud te doen en geschikt 

materiaal aan te leveren.  

 

Aanplanten 

Naast het onderhoud aan bestaande 

bomen, dient ook het aanplanten van 

nieuwe houtwallen gestimuleerd te 

worden. Sjef is geen voorstander 

van eenzijdige, monotone aanplant 

van bijvoorbeeld wilg en populier. 

Het is ecologisch waardevoller om 

een gemengde opstand aan te plan-

ten, dan krijg je ook door de jaren 

heen verschillende houtsoorten in je 

oogst. De dikkere houtsoorten zoals 

eik geven ook meer en langere tijd 

warmte af in kachel. Eik is echter 

pas te oogsten na 15 jaar. Houtwal-

len van vijf tot tien meter breed 

passen goed in het agrarische land-

schap. Veel boeren zijn echter nu 

nog te ‘bang’ van hout, terwijl het 

juist van toegevoegde waarde kan 

zijn voor de bedrijfsvoering.  

 

Het Markdal 

In het Markdal is afgeweken van de 

Provinciale Verordening. Hierdoor 

kan de productiefunctie van de na-

tuur ook meer vorm worden gege-

ven. Detailinformatie hierover is 

terug te vinden in het document 

“perspectief voor het Markdal” 

 

Natuurvereniging Mark&Leij wordt 

graag actief betrokken bij het ont-

wikkelen van de Lokale Warmteke-

ten. Het is een goede opzet als ook 

de Agrarische Natuurvereniging 

namens de ‘natuur’ deelneemt in de 

werkgroep en het samenwerkings-

verband.  

 

 

Hout 
calorische waarde 

(KWh / rm) 
Energie 

(KWh / kg) 

te vervangen 

met stookolie 

(Liter/rm) 

eik 2100 4,2 210 

beuken 2100 4,0 190 

Robinia 2100 4,1 180 

esdoorn 1900 4,1 200 

berk 1900 4,3 180 

iep 1900 4,1 180 

lariks 1700 4,4 200 

vurenhout 1700 4,4 180 

douglas 1700 4,4 170 

els 1500 4,1 140 

Spruce 1500 4,5 140 

wilg 1400 4,1 130 
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Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: Albert de Wilde 

 

O p 17 september gaf Albert de 

Wilde een lezing over zijn 

insectentuin in Zeeland. In 2002 

ging hij op 62 jarige leeftijd met 

pensioen. Vanaf dat moment heeft 

hij zich vol overgave gestort in het 

fotograferen van insecten. Tijdens 

de lezing doorlopen we alle seizoe-

nen. We beginnen met een sfeer-

plaatje: een besneeuwde tuin en 

vijver. 

 

In de pruimentuin 

De eerste bloeier is de Hamamelis x 

intermedia en daarna volgen de 

winteraconieten die op de Zeeuwse 

kleigrond uitbundig bloeien. De 

winteraconiet is een goede bijen-

plant. Albert is ook imker, dus de 

aconiet produceert veel zaad. In 

Alberts tuin staan overigens hoofd-

zakelijk honing gevende bloemen, 

want hij wil immers zo veel moge-

lijk insecten aantrekken. Het enkel-

bloemige sneeuwklokje en de vio-

lette crocus bloeien er dus ook. 

 

Vroeg voorjaar 

Vervolgens zien we de Viburnum 

tinus, de kievitsbloem voor de hom-

mels en de Anemone blanda. Het 

maarts viooltje staat te bloeien om 

de zeldzame viooltjes bladwesp aan 

te trekken en te kunnen fotografe-

ren. Ook de sachembij op het long-

kruid is een vroege vlieger. We zien 

ook een grasbij op het speenkruid 

en op de laurierkers en we zien een 

tweekleurige zandbij. Op de made-

lief zit een parkbronsgroefbij (ik 

hoop dat ik het allemaal goed 

schrijf). 

 

Aan de muur van het schuurtje 

hangt een soort kastje met daarin 

stengels van de kaardenbol. Deze 

zijn voor de rosse metselbij. De 

'knoop' zit in het midden, want het 

einde van het buisje moet donker 

zijn. De bevruchte eieren worden 

het diepst weggestopt. Dit worden 

vrouwtjes. Daarvoor komen de on-

bevruchte eieren. Dit worden de 

mannetjes. De rosse metselbij 

wordt geparasiteerd door een 5 mm 

klein fruitvliegje dat mee eet van 

het verzamelde stuifmeel. 

 

We zien plaatjes van het wilde-

manskruid, Pulsatilla vulgaris, in 

vele decoratieve stadia. Ook de 

Helleborus orientalis staat er mooi 

bij. De buxus staat in bloei, iets wat 

we niet vaak zien omdat die meestal 

gesnied wordt. 

 

Vijver met moerasgedeelte 

Het is inmiddels april en dan zien 

we de honingbij op de appelbloe-

sem vliegen. De dotterbloem bij de 

vijver heeft mooie zaaddozen. Ook 

het waterdrieblad is een goede 

drachtplant voor insecten. De vijver 

is gemaakt met folie en heeft ook 

een moerasgedeelte. In de vijver zit 

geen vis, want die vervuilen de 

boel, aldus Albert. We zien de larve 

van een tor. Torrenlarven zijn ro-

Terugblik lezing Insectentuin 
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vers. De geelgerande watertor eet 

onder andere libellenlarven. Ook 

zien we een groene kikker. In het 

moerasgedeelte is spontaan een 

orchidee opgekomen. Hoewel daar 

nauwelijks insecten op vliegen, het 

is namelijk een zelfbestuiver, laat 

Albert ze toch staan. 

 

In de tuin blijft oud hout liggen. De 

rupsen van de glasvleugelvlinder 

vreten namelijk gangen in het hout. 

We zien ook een plaatje van een 

sluipvlieg die parasiteert op de rup-

sen van de glasvleugelvlinder. Ook 

zien we de rups van de lindepijl-

staart en de vlinder zelf, die overi-

gens geen monddelen heeft. 

 

We zien rupsen die op een takje 

lijken: de ringspikkelspanner en de 

pruimetak/hagedoorn. De enkel-

bloemige rozen trekken veel hom-

mels en ook de rozenbladwesp. 

Ook de Helenium moerheim Beau-

ty is een kruisdistel die veel insec-

ten trekt. De krabspin zit op een 

bloem met een gevangen wespbij. 

 

Zomer 

Het is eind mei en het vrouwtje van 

de wielewaal komt langs en de 

sperwer neemt een bad. Op de 

moerasvergeetmijniet zit een trips-

nimf. Slechts 10% van de tripsen is 

schadelijk. Ook de Cimicifuga 

bloem heeft tripsbezoek. Hiervoor 

was een 65mm lens nodig. Op het 

boerenwormkruid zit een luis en op 

de luis zit een rode mijt. Verderop 

zit een 14-stippig lieveheerbeestje, 

waarvan we ook de larve zien. De 

zwarte wegmier verjaagt het lieve-

heersbeestje en speelt voor luizen-

hoeder. De melige pruimenluis 

wordt belaagd door de larve van het 

veelkleurig lieveheersbeestje. Op 

het frambozenblad zien we vijf sta-

dia van de zuringwants bij elkaar. 

Het zesde stadium heeft vleugels. 

De pyjamawants zuigt graag aan de 

peterselie. We zien een parend stel 

pyjamawantsen. 

 

Het mannetje van de grote wolbij is 

groter dan de vrouwtjes. Hij heeft 

een harem van vijf vrouwtjes. Als 

een ander insect in de buurt komt 

beschadigt hij de vleugels. Op de 

dakpannen groeit huislook en eron-

der wonen de bladsnijderbijen in 

hun nest. De tuinbladsnijder knipt 

rondjes uit de hondsroos en bekleed 

er de kaardenbolstengelcellen mee. 

De bladsnijders worden geparasi-

teerd door de kegelbij. De heggen-

rank is tweehuizig en heeft zijn ei-

gen bij en lieveheersbeestje. 

 

De rode zonnehoed, Echinacae, 

trekt hommels, bijen en vlinders. 

We zien er een atalanta op zitten. 

Het heelblaadje trekt ook veel in-

secten. We zien er een dagpauwoog 

op foerageren. Het vrouwtje van de 

kleine vos zet haar eieren af op de 

grote brandnetel. Ook zien we de 

rupsen in hun spinsel. De kleine vos 

wordt met smaak opgegeten door 

een kikker. Het boerenwormkruid 

heeft bezoek van een boomblauw-

tje. 

 

Najaar 

Zo zachtjesaan belanden we in het 

najaar. De aster krijgt bezoek van 

een hoornaarzweefvlieg. Bij de vij-

ver zien we de bloedrode heidelibel, 

de platbuik en de viervlek. De met-

selwesp maakt een urntje op de zij-

kant van een losgestapeld stenen 

muurtje. In elk urntje komt een rups 

en een eitje. 

 

Eind september bloeit de Japanse 

anemoon en begin oktober brengt 

mooie herfstkleuren: perenroest op 

de onderkant van het perenblad, 

rottende peren in allerlei kleuren en 

rijp op de uitgebloeide zonnehoed. 

 

Meer prachtige plaatjes op: 

 www.ahw.me 

De vijver in wintertooi 
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weer weg. Gevoel leg je echter vast 

met een lange sluitertijd en daar 

ging Jan mee experimenteren. 

 

In zijn verhaal gaat Jan op zoek naar 

het eenheidsgevoel en de verbinding 

tussen mens en natuur. We zien de 

dans van de kleine trap. Die wil ge-

hoord en gezien worden. Net als de 

mens.  

 

In Finland toont Jan ons de raven, 

de zeer intelligente “Heraut van het 

woud”. Houd de raven in de gaten 

en je weet dat er iets aan komt. 

Daardoor kon hij de veelvraat en de 

arend vastleggen en ook de beren in 

de nacht en de wolf in de ochtend. 

De wolven die de beer zijn prooi 

afpakken en de raven die er ook snel 

bij zijn geven de verbondenheid in 

de natuur weer. 

 

Maar ook zijn verbondenheid met 

mensen kwam in beeld. Met een 

handicap moet je leren hulp te vra-

gen. Hij toonde Sammy in Finland, 

die hem met de sneeuwscooter naar 

de schuilhut bracht. We zagen Con-

ny met de fourwheeldrive, waardoor 

Jan de auerhaan kon fotograferen. 

We zagen Jan in een kano achter de 

hondenslee. In Noorwegen bedacht 

Oele de methode om Jan tussen 

twee mannen en twee berkenstam-

men onder zijn oksels, in de nacht, 

een besneeuwde berghelling op te 

helpen, nabij het nest van de steen-

arenden. Dit moest ‘s nachts ge-

beuren om de arenden niet te ver-

storen. In de schuilhut wachtte hij 

tot de zon op kwam en kon dan 

fotograferen. 

In snikheet Ethiopië, op 4200 me-

ter hoogte, dragen Scott en Demi 

Jan naar het nest van de Abesijnse 

wolf. Daardoor genieten wij nu van 

prachtige beelden van spelende 

jongen. Ole de “eagleman” vaart 

Jan met zijn boot naar de zeearend. 

Maar ook leert Jan van hem onbe-

vangen kijken naar de natuur. 

Meeuwen, wat is daar nu aan, 

dacht Jan voorheen. We zien de 

beweging van de meeuwen, prach-

tig vastgelegd op poëtische 

plaatjes. 

 

We zien beelden van de essentie 

van Afrika waarin Jan vooral de 

beweging vastlegt. Hij fotografeert 

met het dier mee. Het dier is scherp 

en de achtergrond is gestreept. Het 

zijn stuk voor stuk net schilderijen. 

 

In New Mexico, Bosque del Apa-

che, is Jan met een groep fotogra-

fen geïnstalleerd om sneeuwganzen 

te fotograferen. Als duidelijk wordt 

dat de ganzen 40 meter verderop 

over komen vliegen, spoeden de 

andere fotografen zich daar naar-

toe. Jan kan niet mee door zijn han-

dicap. De leerles is hard, maar hij 

berust en reflecteert in zichzelf. Jan 

accepteert wat de natuur hem aan-

reikt en zie daar, een cadeautje van 

de natuur: de sneeuwganzen landen 

voor zijn voeten en hij voelt een 

diepe verbondenheid in natuurbele-

ving. 

 

Dit en meer vind je terug in Jan 

van der Greef zijn boek: 

“Reflections of the inner self”. 

Tekst: Sandra Reijnders 

 

O p 19 november gaf Jan van 

der Greef bij onze vereniging 

de lezing “Verbeelding, verstilling 

en verwondering”. Het was een 

verhaal met prachtige beelden en 

muziek, verweven met een stuk 

levensgeschiedenis en de spirituele 

wijsheid, hoe een handicap kan 

leiden tot een bijzondere gave. 

 

Jan begon zijn verhaal met beelden 

uit zijn jeugd, toen hij polio had. 

Nog steeds kan hij maar beperkt 

lopen. Zijn fascinatie voor de na-

tuur begon met het boek “Niels 

Holgersons wonderbare reis”. Van-

af dat moment waren vogels voor 

hem het symbool van vrijheid. Hij 

droomde ook vaak dat hij zelf een 

arend was. Arenden zijn daarom 

vaak het onderwerp van zijn foto’s. 

 

Een arend heeft overzicht en focus. 

Een jachtactie van een zeearend leg 

je vast met een korte sluitertijd. Jan 

toonde ons een haarscherpe foto 

van een visarend die met een vis uit 

het water opstijgt (zie foto). Dit is 

een kwestie van seconden. Enkele 

seconden eerder is de vogel nog 

niet te zien en kort daarna is hij 

Verbonden in natuurbeleving 
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het WNF is de landbouw de grote 

boosdoener. Op het agrarisch land-

schap was de krimp van het aantal 

dierpopulaties 40 procent, in natuur-

gebieden nam het aantal met 30 pro-

cent af. Vooral de specialistische 

soorten gaan achteruit.  

De voorzichtige toename van dieren 

laat zien dat gerichte natuurbescher-

ming werkt. Sinds begin jaren ne-

gentig is de natuur beter beschermd 

en de milieudruk verminderd dank-

zij Europese regelgeving en gericht 

natuurbeschermingsbeleid. Neder-

land kan aan de vooravond staan 

van historisch natuurherstel. Er zijn 

voldoende handvatten. Als de uiterst 

schadelijke intensieve landbouw 

gekanteld wordt naar een milieuspa-

rende variant, kan het prille herstel 

zich vol doorzetten. 

Bron: ANP 

 

Otter doet het goed in Nederland 

De otter werd aan het begin van de-

ze eeuw uitgezet in het Fries/

Overijssels plassengebied. Vanuit 

dit uitzetgebied bevolkt de otter in 

toenemende mate omliggende aan-

grenzende gebieden. Maar ook ver-

der weg vestigen zich op kleine 

schaal uitgezette otters of nakome-

lingen van uitgezette otters. Daarna 

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. 

 

Nederlandse natuur herstelt 

voorzichtig 

De Nederlandse natuur herstelt 

voorzichtig. Vooral onder het zoet-

wateroppervlak groeit de natuur 

erg hard. Sinds 1990 is er een licht 

herstel zichtbaar in Nederland. De 

populaties van diersoorten zijn 

sinds dat jaar met ongeveer 15 pro-

cent gestegen. De stijging compen-

seert volgens het Wereld Natuur-

fonds (WNF) slechts een fractie 

van het grote verlies in de vorige 

eeuw. 

Vooral diersoorten die leven in 

zoet water, moerassen en in de 

open Noordzee zorgen voor de 

groei. Vrijwel alle vissoorten 

groeien in aantal of zijn stabiel. 

Ook libellen en vogels die rond het 

water leven komen meer voor. De 

onderzoekers noemen de verbeter-

de waterkwaliteit als belangrijke 

oorzaak hiervan. Het WNF noemt 

het opvallende natuurherstel hoop-

gevend, maar gering en kwetsbaar. 

Op het land staat de natuur onver-

minderd onder grote druk. Volgens 

volgden bij plaatsingen in Fries-

land, langs de IJssel en in de Gel-

derse Poort. De meest opvallende 

recente aanwijzingen op de aanwe-

zigheid van otter zijn die langs de 

Dinkel in Twente, ten noorden van 

Den Bosch aan de noordkant van de 

Maas en in Midden Drenthe. Uit-

breiding van al bestaande otterge-

bieden zijn vooral te zien bij Lau-

wersoog en langs de IJssel.  

Interactie: Het is hoogst waar-

schijnlijk dat bever en otter elkaar 

in toenemende mate (gaan) ontmoe-

ten. Dit is nu op kleine schaal al het 

geval in Flevoland, Groningen, 

Drenthe, Overijssel en Gelderland. 

Voor de bever maakt dat waar-

schijnlijk niet veel uit. Otters kun-

nen echter in hoge mate profiteren 

van de aanwezigheid van bevers. 

Bevers zijn namelijk goed in staat 

om bij vorst wakken geruime tijd 

open te houden. Ze drukken zich 

langs de oever van onderen door het 

ijs, of stoten met hun dikke schedel 

van onderen door het ijs. Van die 

wakken kunnen otters ook gebruik 

maken zodat ze nog bij vis kunnen 

komen. Daarnaast graven en bou-

wen bevers meerdere rustplaatsen 

in hun territorium. Die zijn niet al-

tijd allemaal in gebruik en kunnen 

Uitgelicht 
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dan gebruikt worden door otters. 

Een minstens zo belangrijk effect 

van bevers zijn de knaagactivitei-

ten. Daardoor hangen en liggen er 

in het water dood hout. Dergelijke 

structuren zijn bij vissen zeer in 

trek als verblijfplaats (voor voedsel 

en dekking). Hierdoor neemt het 

voedsel voor de otter toe. Ook de 

jachteffectiviteit wordt groter. Dit 

alles komt ten goede aan de voort-

plantingsmogelijkheden van de vis-

otter.  

Redactie: De vraag is of en wan-

neer de visotter in onze contreien 

opduikt. Misschien zal de Markval-

lei ooit plaats bieden voor de otter. 

Dat zou een enorme beloning zijn 

voor de mensen die zich voor het 

herstel van de ecologische waarden 

van de Markvallei hebben ingezet.  

Bron: Telganger 

 

Grootste uiterwaardenpark van 

Europa gereed voor hoogwater 

Met de rivierverruiming in 

Meinerswijk wordt één van de 

grootste uiterwaardenparken van 

Europa gerealiseerd. Er komt meer 

ruimte voor water en natuur. Bo-

vendien houden Arnhem en de bo-

venstroomse gebieden door dit pro-

ject van Rijkswaterstaat droge voe-

ten. 

Bij hoogwater wordt de waterstand 

in de Nederrijn verlaagd met 7 cen-

timeter, doordat het water kan 

‘doorstromen’ in het uiterwaarden-

park. Ook wordt hiermee voorko-

men dat er teveel water naar de IJs-

sel stroomt. Dit project levert niet 

alleen een prachtig natuurgebied 

maar zorgt tevens voor de veilig-

heid van 4 miljoen inwoners in Ne-

derland. 

Het uiterwaardgebied Meinerswijk 

is een overwegend groen gebied, 

gelegen aan de Rijn in het hart van 

Arnhem. Meinerswijk ligt op een 

strategische locatie, niet ver van de 

splitsing van de Nederrijn en de 

IJssel. Er zijn uiterwaarden afgegra-

ven, nieuwe geulen gegraven, zo-

merkades verlaagd, instroomdrem-

pels aangelegd, oeverwallen aange-

reld wordt samengesteld. 

Volgens de onderzoekers is de 

mens verantwoordelijk voor de 

neergang van de gierenstand. Er 

wordt op gejaagd door stropers die 

bang zijn dat de gieren op het ge-

dode wild afkomen en zo de plaat-

selijke autoriteiten attenderen op 

hun stroperij. 

Ook worden de vogels gelokt met 

vergiftigd lokaas en verwerkt 

in traditionele medicijnen. De men-

sen die dat soort medicijnen kopen, 

zijn zich er vaak niet van bewust 

dat er resten vergiftigd vlees in 

kunnen zitten. 

De snelle afname van gieren vormt 

ook een gevaar voor de mens. Gie-

ren ruimen rottende karkassen op 

en gaan zo de verspreiding van 

ziekten tegen. 

Te laat is het nog niet. Er is nog net 

genoeg tijd voor natuurbescher-

mers om er, samen met overheden, 

legd. Alleen bij hoogwater stroomt 

er water via een ‘groene rivier’ naar 

de Nederrijn. 

De Nederlandse rivieren hebben 

steeds vaker te maken met hoge wa-

terstanden. Ze krijgen meer regen- 

en smeltwater te verwerken, terwijl 

ze tussen de dijken maar weinig 

ruimte hebben. Hierdoor neemt de 

kans op overstromingen toe. Alleen 

dijkverhoging is onvoldoende om 

het toenemende overstromingsge-

vaar te keren. De waterstand in de 

rivieren moet omlaag. Daarom ge-

ven Rijkswaterstaat, waterschappen, 

gemeentes en provincies onze rivie-

ren op ruim dertig plaatsen meer 

ruimte. Bijvoorbeeld door het ver-

leggen van dijken, graven van ne-

vengeulen en verdiepen van uiter-

waarden. Zo wordt veiligheid ge-

combineerd met een aantrekkelijke 

leefomgeving. 

Bron: Rijkswaterstaat 

 

Als de Afrikaanse gier uitsterft is 

dat gevaarlijk voor de mens 

Een van Afrika's meest iconische en 

spectaculaire vogels dreigt te ver-

dwijnen. Van de elf verschillende 

giersoorten die Afrika telt, worden 

er zes ernstig in hun voortbestaan 

bedreigd. Dat blijkt uit de nieu-

we Rode Lijst van bedreigde soor-

ten, die door natuurorganisaties 

en wetenschappers uit de hele we-
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Typisch Nederlandse 

soorten die op de  

rode lijst zijn  

gekomen zijn onder 

andere zomertortel 

en kievit. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/ruimte-voor-de-rivier.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/ruimte-voor-de-rivier.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2015/10/grootste-uiterwaardenpark-van-europa-gereed-voor-hoogwater.aspx
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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schildpadden, 250 soorten koralen 

en 150 soorten vis. Het reservaat 

wordt daarmee een van de grootste 

natuurgebieden ter wereld. Daar-

mee zorgt Nieuw-Zeeland voor het 

behoud van belangrijke leefgebie-

den voor duizenden vogels, zee-

zoogdieren en vissen. 

De visserijsector is laaiend. Tonijn-

vissers wijzen er op dat de sector 

toekomstige groei wel kan verge-

ten. 

Het Kermadecreservaat maakt deel 

uit van de Ring van Vuur, een hoef-

ijzervormig gebied in de Grote 

Oceaan met veel vulkanen en aard-

bevingen. Vele bedrijven azen op 

de magnesium in de bodem. 

Bron: AD.nl, buitenland 

 

Aantal leeuwen in Afrika zal bin-

nen 20 jaar halveren  

De populatie leeuwen in Afrika zal 

in de komende twee decennia hal-

veren, zo blijkt uit een nieuwe stu-

die. Op dit moment leven er nog 

20.000 Afrikaanse leeuwen in het 

wild, maar over 20 jaar zijn er 

waarschijnlijk nog slechts 10.000 

over als gevolg van ontbossing, 

jacht en conflicten met mensen. 

Alleen in Zuid-Afrika is de popula-

tie leeuwen stabiel door de aanleg 

van beschermde natuurgebieden 

zoals het Krugerpark.  

De wetenschappers kwamen tot hun 

bevindingen door gegevens over 

leeuwenpopulaties in verschillende 

delen van Afrika te bestuderen. In 

eind van de 19de eeuw voor het 

laatst te vinden in Brabant.  

Bron: NOS.nl.regio 

 

Nieuw natuurgebied zo groot als 

Frankrijk 

Nieuw-Zeeland heeft een zeegebied 

zo groot als Frankrijk aangewezen 

als reservaat. Visserij, olie- en gas-

winning en mijnbouw zijn er vanaf 

oktober 2016 verboden.  

Het gaat om 620.000 vierkante kilo-

meter oceaan met tientallen onder-

watervulkanen en een trog van bijna 

11 kilometer diep. De regio rond de 

Kermadec-eilanden in de Stille Oce-

aan is volgens de regering van het 

land 'één van de meest ongerepte en 

unieke gebieden ter wereld.' 

Er leven onder meer 35 soorten wal-

vissen en dolfijnen, bedreigde zee-

natuurorganisaties en de lokale 

bevolking, voor te zorgen dat deze 

schitterende aaseters een toekomst 

hebben.  

Typisch Nederlandse soorten die 

op de rode lijst zijn gekomen zijn 

onder andere de zomertortel en de 

kievit. 

Bron: NOS.nl 

 

Edelhert keert terug in Brabant-

se natuur 

De 'koning van het woud' keert 

volgend jaar terug in Brabant. In 

het najaar van 2016 worden circa 

vijftien edelherten uitgezet in na-

tuurgebied het Groene Woud, dat 

ligt tussen Eindhoven, Tilburg en 

Den Bosch. De komende maanden 

worden de eerste voorbereidingen 

getroffen om het gebied klaar te 

maken voor de herten. Het is de 

bedoeling dat de groep her-

ten langzaam kan groeien. De pro-

vincie stelde in 2013 al geld be-

schikbaar om de edelherten terug te 

brengen in het Groene Woud.  

Edelherten zijn een onmisbare 

schakel in de natuur door hun rol 

als grote planteneters. Ze horen 

ook echt thuis in de Brabantse na-

tuur. Door de jacht en doordat hun 

leefgebied steeds kleiner werd, zijn 

de dieren echter meer dan een 

eeuw geleden uit de provincie ver-

dwenen. Volgens ARK Natuuront-

wikkeling waren edelherten aan het 
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het oosten en westen van het conti-

nent neemt het aantal dieren snel 

af.  

Het aantal leeuwen in Afrika is in 

de afgelopen eeuw al met ongeveer 

90 procent afgenomen. Rond 1900 

werd het continent nog bevolkt 

door ongeveer 200.000 leeuwen. 

Buiten Afrika leeft alleen in India 

nog een kleine populatie van onge-

veer 400 leeuwen.  

Het enige lichtpuntje van de nieuwe 

studie is de stabiele situatie van de 

leeuwenpopulatie in Zuid-Afrika. 

Vrijwel alle leeuwen leven daar in 

reservaten.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat 

leeuwenpopulaties alleen in stand 

kunnen worden gehouden als er 

reservaten worden ingericht. Men 

weet precies wat er gedaan moet 

worden om de leeuwen te redden 

maar de implementatie blijft uit. 

Ook is de verwachting dat vrijwel 

alle leeuwenpopulaties over twintig 

jaar onder kunstmatige omstandig-

heden zullen leven in reservaten. 

Bron: NU.nl 

 

Eerste honden ontstonden in Azië 

Volgens Amerikaanse onderzoekers 

ontstonden moderne honden onge-

veer 15.000 jaar geleden in Azië. 

De eerste honden waren waar-

schijnlijk grijze wolven die werden 

gedomesticeerd in Mongolië of Ne-

pal. 

De theorie dat honden zijn ontstaan 

in Europa is daarmee achterhaald. 

De wetenschappers kwamen tot hun 

bevindingen door het DNA te ana-

lyseren van 4.500 honden van ver-

schillende rassen, maar ook van 

459 straathonden uit 38 landen. Op 

die manier bepaalden ze hoe de ver-

schillende honden aan elkaar gere-

lateerd waren en waar hun gemeen-

schappelijke voorouders vermoede-

lijk vandaan kwamen. 

Vooral het onderzoek naar de genen 

van de straathonden was daarbij erg 

belangrijk. Deze dieren verschillen 

van rashonden in de zin dat ze vrij 

kunnen paren. Ze zijn genetisch 

gezien een meer natuurlijke popula-

tie. 

Uit de studie blijkt dat de gemeen-

schappelijke voorouders van alle 

honden waarschijnlijk uit Centraal-

Azië kwamen en ongeveer 15.000 

jaar geleden leefden. 

De eerste gedomesticeerde honden 

waren volgens de wetenschappers 

waarschijnlijk grijze wolven die 

werden getemd door volken in Mon-

golië of Nepal. Vanuit dit gebied 

moeten de dieren zich vervolgens 

hebben verspreid over de rest van 

Azië en Europa.  

Bron: NU.nl 

 

Aarde mist voedingsstoffen uit 

poep van mammoet 

Volgens onderzoekers van de uni-

versiteit van Oxford is de vrucht-

baarheid van de aarde afgenomen 

doordat er minder grond wordt be-

mest door poepende mammoeten en 

andere uitstervende grote dieren. De 

bemesting van de aarde door grote 

dieren is sinds het einde van de laat-

ste IJstijd afgenomen met maar 

liefst 92 procent, mede door het uit-

sterven van megafauna zoals de 

mammoet, de reuzenwolf en de 

mastodont. 

In de oceanen is het transport van 

voedingsstoffen via poep zelfs nog 

maar 5 procent van wat het ooit was, 

vooral als gevolg van de jacht op 

walvissen. De wetenschappers fo-

custen zich bij hun onderzoek op de 

verspreiding van fosfor, een stof in 

poep die belangrijk is voor de groei 

van planten. Grote dieren helpen 

bij de verspreiding van deze voe-

dingsstof door op andere plaatsen 

te poepen dan dat ze eten. Zo halen 

walvissen hun voedsel uit de diep-

tes van oceanen, maar ontlasten ze 

zich aan oppervlak van zeeën in 

water, zodat er veel fosfor op het 

land terechtkomt. Maar ook land-

dieren bemesten de aarde met de 

voedingsstof, zodat uiteenlopende 

gebieden worden bevrucht. 

Grote in het wild levende dieren 

zijn veel minder overvloedig aan-

wezig dan vroeger. De rol van deze 

dieren bij de verspreiding van voe-

dingsstoffen is vandaag de dag nog 

steeds belangrijk, maar klein. We 

hebben in feite wilde dieren ver-

vangen door gedomesticeerd vee 

dat tussen hekken leeft en dus voe-

dingsstoffen niet op dezelfde ma-

nier kan verspreiden. 

Ook de jacht op walvissen heeft 

grote invloed op de vruchtbaarheid 

van de aarde. De grote zeedieren 

brengen nu ongeveer 75 miljoen 

kilo fosfor omhoog uit de zee. 

Voor de jacht op walvissen lag dat 

getal ruim 70 procent hoger. 

De wetenschappers waarschuwen 

dat belangrijke voedingsstoffen als 

fosfor binnen vijftig jaar van de 

aardbodem kunnen verdwijnen als 

walvissenpopulaties niet in stand 

worden gehouden. 

http://www.nu.nl/wetenschap/3629570/eerste-hondachtigen-getemd-in-europa-.html
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