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Word jij onze 

nieuwe  

webmees? 
 

Heb je leuke ideeën over de 

Mark & Leij website en wil 

je die graag oppimpen en 

bijhouden? Dan zijn we 

naar jou op zoek! 

 

Kijk op www.markenleij.nl 

voor meer informatie over 

de gevraagde werkzaamhe-

den en de inhoudelijke 

technische gegevens. 

 

Word jij ons 

nieuwe foto  

redactielid? 
 

Marian van Alphen heeft 

een aantal jaar met veel in-

zet de foto’s voor de 

nieuwsbrief bewerkt en he-

laas voor ons: ze gaat ver-

huizen naar een leuk dijk-

huisje aan de Maas. 

 

We zoeken dus een nieuw 

redactielid om de foto’s 

voor de nieuwsbrief te be-

werken. Vraag Marian ge-

rust wat het inhoudt. Mail: 
 

markenleij@marianmaakt.nl  

Tekst: Marth Wildhagen 

 

D e expositie van afgelopen januari, georganiseerd door onze fotowerk-

groep, werd geopend door Mark & Leij voorzitter Sjef Langeveld. De 

expositie werd op beide dagen druk bezocht en op zondag zelfs opgeluisterd 

met het nieuwjaarsconcert van de Chaamse harmonie Sint Cecilia. 

 

Met deze expositie toont de werkgroep wederom aan dat er talentvolle natuur-

fotografen volop actief zijn in het gebied van Mark en Leij: van landschappen 

in de ochtendzon tot ijsvogels, reeën, zwanen, sneeuwkorrels en nog veel 

meer, alles vastgelegd door het oog van gedreven fotografen. Ze laten de ver-

scheidenheid en de pracht van ons gebied zien. 

 

De publieksprijs voor de meest aansprekende foto werd gewonnen door Ria 

Janssen met haar prachtige foto van een berijpte waterjuffer. Deze foto is af-

gebeeld op de middenpagina van deze nieuwsbrief.  

 

Er waren eervolle vermeldingen voor de foto van wolken met vogels boven de 

Bleeke Heide, van Marth Wildhagen, en wederom Ria Janssen voor haar foto 

van een fouragerende boomklever. Deze foto´s zijn terug te vinden op pagina 

9 in deze nieuwsbrief. 

 

(Vervolg op pagina 3) 

VoorjaarVoorjaar
  

Terugblik Mark & Leij  

foto-expositie 

Liek van Engelen, coördinator fotowerkgroep, 

foto Harrie Timmermans 
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Natuuragenda 

 

 MAART

17 donderdag 20:00  bijeenkomst fotowerkgroep

17 donderdag 20:00  lezing vlinders en insecten

19 zaterdag 7:30  buitenfotografie

21 maandag 19:30  vissenwerkgroep

26 zaterdag 9:00  werkdag

APRIL

7 donderdag 20:00  bijeenkomst fotowerkgroep

9 zaterdag 10:00  wandeling fotogroep

14 donderdag 20:00  algemene ledenvergadering

17 donderdag 20:00  lezing steenuilen

25 maandag 19:30  vissenwerkgroep

MEI

12 donderdag 20:00  bijeenkomst fotowerkgroep

14 zaterdag 10:00  wandeling fotogroep

20 vrijdag 20:00  kopijdatum nieuwsbrief

22 zondag 14:00  excursie bosbrand

23 maandag 19:30  vissenwerkgroep

JUNI

9 donderdag 20:00  bijeenkomst fotowerkgroep

11 zaterdag 10:00  wandeling fotogroep

JULI

7 donderdag 20:00  bijeenkomst fotowerkgroep

9 zaterdag 10:00  wandeling fotogroep



Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   33    

Contributie gaarne betalen 
 

Tekst: Jan Meesters, penningmeester 

 

D e jaarbijdrage, zo heet die in de statuten en gemakshalve noemen we dat contributie, is eind februari/ begin 

maart geïncasseerd. Ook de nota’s zijn verzonden.  

 

Zoals in de jaarvergadering is afgesproken, is de contributie verhoogd naar € 15,50 per jaar voor een individueel lid-

maatschap. Een gezin betaalt € 19,00 per jaar. Diegenen die een incassomachtiging hebben afgegeven, krijgen een 

korting van € 1,50. De contributie is dus verhoogd en ook weer niet. Dat hebben we besloten in de Algemene verga-

dering (zo heet dat volgens de statuten), beter bekend als de ledenvergadering of de jaarvergadering.  

 

Als u een machtiging tot incasso heeft afgegeven, verandert er voor u dus NIETS. De leden die geen machtiging heb-

ben afgegeven (en dat vindt de penningmeester jam-

mer, want dat kost hem veel werk) betalen hiervoor 

een bijdrage van € 1,50. Dus wij zouden graag een in-

cassomachtiging van u ontvangen. Vraag een machti-

gingsformulier aan bij: 

 

Jan Meesters 

Adres: Beckershagen 7, 4861 SE Chaam 

Telefoon: 0161-492777 

E- mail: penningmeester@markenleij.nl 

 

Mocht dit toch nog op bezwaren stuiten, dan vragen 

wij u TIJDIG te betalen. 

 

 

De fotowerkgroep kijkt met veel 

genoegen  terug  op  een  zeer  ge-

slaagde expositie. Deze expo gaat 

ook nog op reis, ondermeer naar 

De Hoogt in Alphen en Janshove in 

Baarle-Nassau. We kunnen ieder-

een dan ook aanraden: kom bij on-

ze fotowerkgroep en ontdek ook al 

het moois. Je bent van harte wel-

kom!  

 

Liek van Engelen is onze nieuwe 

coördinator fotowerkgroep. Neem 

gerust contactmet haar op als je een 

keer wil komen ‘proeven’. 

 

email-adres coördinator Liek: 

 

3liek3@gmail.com 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Fotowerkgroep Mark & Leij 

(Vervolg van pagina 1) 
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Tekst: John van Raak 

 

O mdat het financiële boekjaar sinds dit jaar start op 1 januari, is er op 

14 april alweer een jaarvergadering. 

Na de jaarvergadering van 14 april zal Jochem Sloothaak, zo rond 21:00 uur, 

een interessante presentatie geven over zijn werkzaamheden en inzet voor de 

steenuilen. Jochem zal een veelheid aan aspecten van de steenuil toelichten, 

zoals biotoop, voedsel, verspreiding en bescherming van dit zo mooie uiltje, 

in onze streek "hupke" genoemd. 

Een belangrijk deel gaat over nestgelegenheid. Wat zijn de mogelijkheden en 

waar moet je zoal op letten? En hoe kunnen wij als Mark en Leijers hieraan 

bijdragen? Jochem gaat ons dat allemaal haarfijn uitleggen! 

 

Uiteraard zijn er na 

afloop van de le-

zing ook speciale 

broedkasten voor 

steenuilen verkrijg-

baar. Mark & Leij 

verwelkomt u graag 

op deze leerzame 

lezing! 

Jaarvergadering en lezing steenuil 

hoe de beheerder reageert op een 

brand die woedde in een bos met 

de doelstelling “productie-bos”. 

Mocht de “green flush” blijven? 

Lopen de geblakerde bomen weer 

uit? Of is er rigoureus herplant? 

Het wat, hoe en waarom horen we 

op 22 mei. 

Tekst: Sandra Reijnders 

 

I n december genoten we van 

een uitgebreide lezing over de 

bosbrand die afgelopen voorjaar in 

de Chaamse bossen woedde. Dit 

voorjaar, een jaar na de bosbrand, 

gaan we in het veld kijken hoe het 

gebied erbij ligt. Op zondag 22 mei 

gaan we samen met Merlijn Hoftij-

zer en Liza van Velzen het Chaam-

se bos in.  

Merlijn Hoftijzer is vuurecoloog en 

kan ons wijzen op de voordelen die 

de brand ecologisch heeft opgele-

verd. Groeien er nu houtskoolzwam-

men of is alles opgeruimd? 

 

Liza van Velzen is boswachter bij 

Staatsbosbeheer. Zij laat ons zien 

Excursie een jaar na de bosbrand 

Excursie  

Een jaar na de bos-

brand 

Zondag 22 mei 

14.00 uur 

Marktplein 

(Wouwerdries) 

Chaam 

Mark & Leij jaarvergadering 

Donderdag 14 april 

Aanvang: 20:00 uur 

Café-restaurant Bellevue Chaam 

 

Daarna lezing steenuilen 

Jochem Sloothaak 

Circa 21:00 uur 

Steenuil, foto Harrie Timmermans 

Chaams bos vlak na de brand, foto Staatsbosbeheer 
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Tekst: Anneke Oomes, Staatsbosbeheer 

 

S taatsbosbeheer is 20 februari gestart met de jaarlijkse werkzaamheden 

in de Chaamse bossen. Er worden bomen geoogst. Het doel van de 

werkzaamheden is om licht en ruimte te maken voor bestaande en nieuwe 

bomen; de verjonging van bos. Bos blijft dus bos.  

 

Het bos is van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op 

nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Ge-

dragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop 

gelet. Tijdens het broedseizoen wordt nog eens tweemaal geïnventariseerd 

alvorens de machines aan het werk gaan. De werkzaamheden zijn naar ver-

wachting ongeveer in april klaar zijn.  

Bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door beschadiging 

door houtoogstmachines en vrachtwagens. De paden worden na de houtoogst 

zo snel mogelijk hersteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven 

met bordjes en/of linten zodat bezoekers niet verrast worden door de machi-

nes.  

  

Dunnen 

Staatsbosbeheer gaat op enkele plekken in het bos de bomen uitdunnen zodat 

de rest van de bomen de ruimte krijgen om dikker te worden. Doordat er 

meer licht op de bodem komt, krijgen jonge bomen meer kans te ontkiemen, 

waardoor het bos natuurlijker en gevarieerder wordt. De te vellen bomen zijn 

vorig jaar gemarkeerd.  

  

Hollands hout 

De Chaamse bossen is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duur-

zame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie 

één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, 

onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier 

of als biomassa. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan de Ne-

derlandse natuurgebieden, Staatsbosbeheer gebruikt het weer voor het bekos-

tigen van het beheer. Staatsbosbeheer zorgt met duurzaam bosbeheer ook 

voor houtproductie voor toekomstige generaties. Bos blijft bos. 

Tekst: Merlijn Hoftijzer 

 

M ark & Leij doet mee met de 

“wereld vis migratie dag”. 

Op de site staat te lezen: 

 

Research of fish passage Bra-

bantpark in Molenleij by volun-

teers 

Volunteers will research fish pas-

sage Brabantpark in brook the 

Molenleij in the city of Breda.  

Therefore the volunteers will fish 

with so-called 'dip nets/fishing 

nets' in the fish passage. The catch 

will be collected in fish tanks and 

showed to the visitors. Our event is 

open to anybody interested in their 

rivers! 

 

Nu in het Nederlands 

Op 21 mei tussen 10:00 en 12:00 

zal de Vissenwerkgroep Mark en 

Leij, samen met het waterschap en 

de gemeente Breda, een boeiende 

activiteit organiseren aan de Mo-

lenleij in Breda. De werkgroep zal 

met schepnetten inventariseren wat 

voor dieren er allemaal leven in 

deze beek, ter hoogte van de Mon-

seigneur Leijtenstraat in Breda. De 

gevonden waterdieren worden tij-

delijk getoond in aquariums, waar-

bij deskundig uitleg wordt gegeven 

over het onderwaterleven. Ui-

teraard worden alle vangsten weer 

netjes teruggezet in de beek. 

 

Check de site: 

 

http://

www.worldfishmigrationday.com/

events/765/research-of-fish-

passage-brabantpark-in-molenleij-

by-volunteers 

 

 

 

Werkzaamheden  

Chaamse bos 

World fish 

migration day 
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Tekst: Sjef Langeveld en Sandra 

Reijnders 

Foto: Merlijn Hoftijzer 
 

E r wordt door leden van onze 

vereniging al sinds 1998 on-

derzoek gedaan aan de beken. Re-

gelmatig vind je daarover verslag 

in onze Mark & Leij Nieuwsbrief. 

Ook zijn er cursussen zoals die 

recentelijk over de macro-

invertebraten. Dankzij die cursus 

is de werkgroep Amfibieën weer 

breed gaan leven. 

 

De werkgroep Amfibieën, ook wel 

vissenwerkgroep genoemd, organi-

seert en coördineert het gezamenlijk 

“vissen” naar die macro-inverte-

braten, naar amfibieën en natuurlijk 

naar vissen. Op de Mark & Leij 

website vind je veel informatie over 

wat onze werkgroep doet. Het bij-

zondere van het werk van deze on-

derzoekswerkgroep is, dat het on-

derzoek bijdraagt aan onze eigen 

kennis van wat er in onze beken en 

nabij gelegen poelen leeft. Tegelijk 

draagt het ook bij aan het landelijk 

inzicht omdat de resultaten worden 

gedeeld met het RAVON, de lande-

lijke koepel voor onderzoek naar 

reptielen, amfibieën en vissen. De 

conclusies worden ook gedeeld met 

de eigenaren en beheerders voor het 

beheer van onze beken. Het is dus 

niet alleen “vissen” maar vooral de-

termineren en conclusies trekken.  

 

De mark wordt weer een vrijstro-

mende beek. Dat is het plan wat nu 

geleidelijk werkelijkheid wordt. De 

Mark krijgt weer zijn oorspronkelij-

ke lengte, maar ook weer de oor-

spronkelijke organismen. Wat mo-

gen we dan verwachten wat er in de 

Mark gaat leven? Wat er in het ge-

hele Markbekensysteem leeft en 

kan leven, verschilt van wat er nu 

in de huidige Markhoofdstroom 

leeft.  

 

De “beviste” beken komen uit in de 

Mark. De Mark wordt als het ware 

gevoed door het water en de orga-

nismen uit de kleine beken. Omge-

keerd voedt de Mark de kleine be-

ken ook met organismen die 

stroomopwaarts migreren. Hoewel 

de Mark veel omvangrijker is, kan 

de kennis die is opgedaan in de 

kleine beken, ook ingezet worden 

bij het inrichten van de Mark. Het 

onderzoek aan wat in de zijbeken 

leeft kan duidelijk maken wat er 

kan leven in de “nieuwe“ Mark en 

wat er aan diepte, bodemruwheid 

en schuilmogelijkheid nodig is.  

 

De werkgroep Amfibieën bestaat 

nu uit ongeveer 15 leden. Iedereen 

is welkom om mee te vissen. De 

eerste visdag in 2016 is maandag-

vond 11 april, vanaf half 8 tot 

zonsondergang. De werkgroep is 

vorig jaar met verve aan de slag 

gegaan met een nieuwe coördina-

tor: Merlijn Hoftijzer. Hij doet de 

coördinatie samen met Jeroen 

Stoutjesdijk, die jarenlang de groep 

heeft gecoördineerd. 

 

Elk jaar worden andere beken be-

vist. Vorig jaar zijn twee beeksys-

temen onderzocht: de Bavelse Leij 

en de Strijbeeksebeek. Dit jaar 

worden de Gilzewouwerbeek en de 

Chaamsebeek onderzocht. We 

doen zelfs mee met “World Fish 

Migration Day”! Elders in deze 

nieuwsbrief lees je hier meer over 

en ook later in het jaar zal Merlijn 

meer schrijven over de resultaten. 

 

En……met de nieuwe inzichten 

kunnen we een nóg betere vrijstro-

mende Mark maken!  

Sjef over beken en beeksystemen 

 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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Aan het eind van de avond meldden 

twee nieuwe quizcommissieleden 

zich aan: Ad Woestenberg en Wim 

Goverde. Volgend jaar bestaat de 

quizcommissie dus uit: Wim 

Pijnacker, Jan Vermeulen, Victor 

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: Wim Goverde 

 

B ij deze een korte impressie 

van de Mark & Leij nieuw-

jaarsquiz. De quiz werd op vrijdag 

8 januari gehouden. Als quizcom-

missie waren we deze keer zwaar 

onderbemand, dus we hebben het 

deze keer sober gehouden. 

 

De Mark & Leij fototentoonstelling 

werd voorafgaand aan de quiz ge-

opend. De entourage was daardoor 

zeer sfeervol en de prachtige foto’s 

kregen de aandacht die ze verdien-

den. Quizzen tussen de natuur-

foto’s is dus zeker voor herhaling 

vatbaar.  

 

Dit jaar waren er geen knoppenvra-

gen, omdat het opstellen van de 

knoppen veel werk is en een aantal 

knoppen slecht functioneert. Het 

voordeel was, dat we tijdens de 

avond wat tijd over hielden en de 

teams elke ronde 10 à 15 minuten 

extra schrijftijd konden geven. Dit 

werd zeer op prijs gesteld.  

 

Dit jaar waren er zeven teams. Dat 

is beduidend minder dan andere ja-

ren. Wel werd er serieus gestreden 

en de sfeer was zeer goed. Volgend 

jaar dus weer gewoon meedoen! 

 

Impressie sfeervolle quiz 

Stijlvolle entourage 

En weer gingen de Tobbers met de winst naar huis. Zij kregen een insec-

tenhuisje. Wat zal het dit jaar zoemen in hun tuin! 

Sjef opent de fototentoonstelling 
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Hendricks, Ad Woestenberg en 

Wim Goverde en de heren staan 

onder de bezielende leiding van 

mijzelf: Sandra Reijnders. Dankzij 

de extra menskracht kunnen we 

volgend jaar weer meer streekge-

bonden fotovragen maken. 

 

Tijdens de avond werd ook een 

steenuilenkast verloot. Eenieder 

kon zijn of haar naam in de ijskoeler 

doen. De barvrouw werd gevraagd 

om een lotje te trekken. Zij trok het 

lotje van Mariëtte Huismans-

Woestenberg, dus die ging met de 

steenuilenkast naar huis.  

De 3de prijs, een potje streekhoning van de Stichting Ambrosius, ging naar het 

team Markdal natuurplein. Weet je dat streekhoning helpt tegen hooikoorts? Het 

bevat de juiste antistoffen uit onze eigen streek. 

De Groene Vlegels wonnen de 2de prijs. Zij kregen een Vogelvoeder startpak-

ket. Ook de vogels zijn blij met onze quiz! 

Mariëtte Huismans-Woestenberg 

ging met de steenuilenkast naar huis 
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Vijf hectare bos 

Liza van Velzen werkt al ruim drie 

jaar bij Staatsbosbeheer als bos-

wachter in Brabant-West en heeft in 

die tijd drie bosbranden meege-

maakt. De bosbrand van 16 mei was 

veel groter dan de andere twee. In 

de media zijn nogal wat ferme op-

pervlaktes genoemd, tot zelfs 60 

hectare. In werkelijkheid woedde 

deze brand over een oppervlakte van 

13,7 hectare, waarvan 5 hectare bos.  

 

Meerdere dagen 

Eén boom is vrijwel geheel ver-

brand. Vermoedelijk is deze aange-

stoken. Het onderzoek loopt nog, 

dus daar mocht verder geen infor-

matie over gegeven worden. Ver-

der zijn er veel geblakerde boom-

stammen. Vooral veel jonge boom-

pjes overleefden de brand. De 

strooisellaag is erg dik in het 

Chaamse bos, waardoor de brand 

ondergronds nog een aantal dagen 

voort woedde. 

 

Plussen en minnen 

Niet alle dieren zijn gevlucht. De 

levendbarende hagedis vond het 

wel lekker warm op de strooisel-

laag en ook de nachtzwaluw vloog 

langs de bluswagens. 

Staatsbosbeheer had niet alleen 

70.000 euro aan kosten, maar ook 

opbrengsten in de vorm van kennis. 

Omdat het bos de doelstelling pro-

ductiebos heeft, wordt er niet ge-

wacht op natuurlijke verjonging, 

maar wordt er gericht bos aange-

plant. Er komen nu meer stoplijnen 

in de bossen. 

 

Zeer grote brand 

Johan van Zuijlen is coördinator 

brandonderzoek bij de Brandweer 

Midden en West Brabant en was 

half mei officier van dienst. Hij 

had vanuit de brandweer de leiding 

over de blusoperatie. 

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: Staatsbosbeheer 

 

O p 10 december werd door drie 

verschillende mensen een 

heel verschillende visie gegeven op 

de bosbrand die half mei 2015 in 

het Chaamse bos woedde. Liza van 

Velzen gaf de visie en beleving 

vanuit de beheerder, Staatsbosbe-

heer, weer. Johan van Zuijlen gaf 

de visie en beleving vanuit de 

brandweer weer en Merlijn Hoftij-

zer gaf zijn visie over het inzetten 

van bosbranden bij het beheer van 

terreinen. 

Terugblik lezing bosbrand 

De brand woedde op een oppervlakte van 13,7 hectare, waarvan 5 hectare bos. 
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Loopvuur 

Merlijn liep stage in Limpopo in 

Zuid Afrika in een park van 10.000 

hectare. Net als het loopvuur door 

het pijpenstrootje, heb je in het 

Zuid Afrikaanse Limpopo ook vaak 

loopvuren. Een dergelijk loopvuur 

stopt bij een onverharde weg. Daar 

is het park op ingericht, omdat er 

jaarlijks gebrand wordt. Het regent 

dan sprinkhanen. Overslaande von-

ken worden uitgeklopt met bezems. 

Op de plaats waar het vuur moet 

stoppen, wordt een tegenvuur aan-

gestoken. Op de plaats waar beide 

vuren elkaar ontmoeten, klapt het 

uit door zuurstofgebrek. Na één 

regenbui treedt de green flush op en 

is er ineens weer vers gras. 

 

Verduurzamen 

Amerika en Australië branden pre-

ventief tegen grote bosbranden. Op 

die manier worden barrières gecre-

ëerd. De monocultuur wordt door-

broken, waardoor de biodiversiteit 

stijgt. Ook worden bomen verduur-

zaamd door vuur met een lage in-

tensiteit. Ze maken een dikke bast 

en meer hars, wat een schild vormt 

tegen bosbranden, ziekten en insec-

ten. 

 

Afhankelijk 

Sommige soorten zijn ook afhanke-

lijk van bosbranden. De zaden van 

de mammoetboom en de eucalyptus 

ontkiemen pas na een brand. De 

houtskoolzwam leeft alleen op ver-

brand hout. Monofyla kevers zetten 

hun larven af op verbrand hout. Na 

de green flush ontstaat er een 

“insectenflush”, wat goed is voor 

soorten als de roodborsttapuit en de 

nachtzwaluw. 

 

Communicatie 

Bij gecontroleerd branden is vooraf 

veel communicatie nodig. Brand 

boezemt veel mensen angst in. Dat 

zag je ook aan de grote krantenkop-

pen na de brand in het Chaamse 

bos. Een dag later al, bleek het erg 

mee te vallen. 

Om 17:50 uur kwam het eerste 

alarm, code groen. Om 18:01 uur 

rukte een tankwagen met 7000 liter 

water uit. Om 18:04 uur werd 

‘middelbrand’ gemeld: nog twee 

tankwagens rukten uit. Om 18:07 

werd ‘grote brand’ gemeld: een 

tankwagen uit Baarle met 16.000 

liter water rukte uit. Er stond een 

stevige wind. Om 18:14 werd ge-

meld dat de brand aanwakkerde 

naar zeer groot: nog twee tankwa-

gens rukten uit. Om 18:27 was het 

GRIP 1: gemeente, boswachters en 

brandweer hadden spoedoverleg 

één en de taken werden verdeeld. 

 

Brand meester? 

Johan toonde een filmpje waarop te 

zien was dat de brand zich zeer 

snel uitbreidde door de sterke wes-

tenwind van 7 Bfr. Een gevaarlijke 

situatie, ook voor de brandweer-

mensen. Later draaide de wind 

richting Chaam en rond 22:00 uur 

is de wind gaan liggen. Kort daarna 

werd ‘brand meester’ gemeld, dat 

wil zeggen dat de brand zich niet 

meer uitbreidde. 

 

Vuurhaarden strooisellaag 

Het blussen richtte zich vooral op 

de randen om uitbreiding te voor-

komen. Het nablussen duurde nog 

een hele dag. Twee dagen later 

laaide het vuur echter weer op. Er 

verschenen tientallen kleine vuur-

haarden. Doordat de humuslaag 50 

a 60 centimeter dik was, smeulde 

het vuur voort en kwam het her en 

der weer naar boven. De “Handcrew 

Overijssel” kwam helpen met 32 

mensen. Zij hebben zich gespeciali-

seerd in natuurbranden in de strooi-

sellaag. In ploegjes van drie man 

lopen ze in linie en kammen zo het 

gebied gestructureerd uit. Eén man 

zoekt met een warmtebeeld camera 

de volgende brandhaard, één man 

graaft de brandhaard open en één 

man heeft een waterzakje van 20 

liter met een spuitmondje bij zich en 

blust de brandhaard.  

 

Brand altijd melden 

Mocht je ooit in het bos een brand 

ontdekken, geef dan duidelijk de 

locatie door en vang de boswachter 

of brandweer op. Via de applicatie 

“obsmap” kan je bijvoorbeeld de xy

-coordinaten eenvoudig noteren of 

je loopt naar een weg en geeft de 

straatnaam door. Blijf vooral ook uit 

de rook. 

 

Vuurecologie 

Merlijn Hoftijzer is in 2014 afgestu-

deerd als ecoloog. Tijdens zijn stu-

die heeft hij in Zweden het vak 

vuurecologie gevolgd. Dat houdt in 

dat je een brand bewust gebruikt als 

beheersmaatregel. Dit zijn bewust 

gecontroleerde branden. Enkele we-

ken na de brand verschijnt de zoge-

naamde “green flush”. Alles loopt 

uit, want alleen de bovengrondse 

biomassa is beschadigd. Het voe-

dingssysteem werkt nog. Gecontro-

leerd branden doe je overigens tegen 

de wind in. 

De levendbarende hagedis vond het wel lekker warm op de strooisellaag. 
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zaal zat vol en ook Mark&Leij 

werd hartelijk welkom geheten. De 

sfeer zat er meteen goed in, want 

als vier mannen samen op vakan-

tie gaan, is de kritiek ongecensu-

reerd, maar wel komisch. 

 

50 jaar  

In 2014 bestond de vriendschap 

tussen Johan en Ad 50 jaar. In 2015 

gold hetzelfde voor Pierre en Vital. 

Dit was voor de heren een mooie 

aanleiding om met zijn vieren in 

een camper op natuurreis te gaan. 

Drie weken lang trok het gezel-

schap door Yellowstonepark in een 

grote ‘mobile home’ en legde daar-

bij een afstand van circa 5000 kilo-

meter af. Vital maakte foto’s en 

speelde ‘kuisvrouw’, Johan deed de 

afwas en was degene met de ‘hawk 

eyes’. Pierre bediende de camera en 

was chauffeur.  Ad maakte ook fo-

to’s en was ook chauffeur en verder 

was hij volgens eigen zeggen de 

‘zalver’.  

 

Canada 

De reis begon in Canada ten noord-

westen van Yellowstone park, om-

dat daar de mobile homes bedui-

dend goedkoper zijn. Als eerste 

werd een sapsuckerspecht gespot. 

Deze zuigt sap uit gezonde bomen 

door er gaatjes in te maken. Uitein-

delijk gaat de boom dood als hij 

‘doorzeefd’ is met gaatjes.  

 

In Waterton Lakes National Park 

werd een tussenstop gemaakt op 

zoek naar beren. Honderden kilo-

meters verderop woedden grote 

bosbranden, waardoor hier de zon 

verduisterd werd. Een bijzondere 

ontmoeting was die met een groep 

mountaingoats (sneeuwgeiten). Ze 

waren naar het dal afgedaald om 

van een mineraalrijke afgraving te 

likken. Meestal zie je deze dieren 

alleen van enorme afstand tegen 

een rotswand ‘geplakt’. Ook waren 

er likkende ooien van de bighorn. 

We zagen een Amerikaanse water-

spreeuw, een gouden grondeenk-

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: Ad Jansen, Vital van Gorp 

en Pierre Adriaensen 

 

O p 22 januari gaven Johan 

Schaerlaeckens en Ad Jan-

sen een lezing over de natuurreis 

die ze vorig jaar maakten, samen 

met Vital van Gorp en Pierre 

Adriaensen. Johan en Ad hadden 

hun familie meegenomen, dus de 

 

Een natuurreis  

door Canada en Noord-Amerika 

Yellowstonepark met bizons 

Bizon 
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hoorn, een blauwe gaai, een Cana-

dese taigagaai, de kleinste gron-

deekhoorn en een zwarte beer die 

bloempjes at. 

 

Yellowstone 

Het hoofddoel van de reis was Yel-

lowstone National Park. Oorspron-

kelijk was het park 9000 km2, on-

geveer twee maal de oppervlakte 

van Noord-Brabant. Gemiddeld ligt 

het park op een hoogte van 2300 

meter. Het park is nu circa tien keer 

zo groot gemaakt, omdat de wolf en 

de bizon meer ruimte vragen. Ook 

het toerisme is zo massaal, dat het 

oorspronkelijke park de 4,5 miljoen 

toeristen per jaar niet meer aan kon. 

Yellowstone park is de enige plaats 

waar nog bizons voor komen. 

 

Biodiversiteit 

Na jarenlange discussies is uitein-

delijk besloten om in 1995 en 1996 

wolven uit te zetten in Yellowstone 

park. De impact die de wolven op 

het ecosysteem hadden, was zeer 

groot. Voorheen aten de wapiti’s de 

vlakten helemaal kaal. De wolven 

hebben het aantal wapiti’s flink uit-

gedund. Die verlieten daardoor de 

open vlaktes, die nu konden gaan 

herstellen. Struiken en bomen kre-

gen de kans om te gaan groeien. 

Toen er bomen waren, kwam ook 

de bever terug. De bever bouwde 

dammen, waardoor er meertjes ont-

stonden. Het diepe water biedt veel 

meer kansen aan andere organis-

men. 

Ook de coyotes verlieten de open 

vlaktes en trokken de bergen in 

waar hij sneller is dan de wolf. Op 

de open vlaktes kwamen daardoor 

soorten als de vos en de das terug. 

Door de wolf is de biodiversiteit 

dus enorm toegenomen. 

 

Inkomsten  

De wolven planten zich succesvol 

voort en de vooraf gevreesde scha-

de blijkt enorm mee te vallen. De 

opbrengsten zijn daarentegen zeer 

hoog. De wolf genereert jaarlijks 60 

miljoen extra inkomsten door toe-

risme. Jammer dat ze op privé ter-

reinen nog steeds geschoten mogen 

worden, maar dat was de voorwaar-

de waaronder ze uitgezet mochten 

worden. Oorspronkelijk zijn er 117 

wolven uitgezet. Nu zijn er circa 

800. 

 

De grizzly beer is groot met zware 

klauwen en enorme schouders. Dat 

komt omdat hij veel plantenwortels 

opgraaft en opeet. Hij is dus niet zo 

bloeddorstig als hij eruit ziet. Ver-

der zien we plaatjes van de trompet-

terzwaan, harlekijneendjes in win-

terkleed en een fluithaas. Ook zien 

we de rijen toeristen die wachten op 

het spuiten van de geiser ‘Old Fai-

thful’, die op zeer geregelde tijden 

zijn fontein laat zien. 

 

Grand Teton 

Het viertal trok verder zuidwaarts 

naar Grand Teton National Park. 

We zien weer prachtige landschap-

pen. Tussen de bevers wordt ook 

een visotter gespot en meerdere 

muskusratten. We zien een zilver-

das. Die is een fractie kleiner dan 

onze Europese das. Eindelijk een 

dier dat in Amerika niet groter is 

dan bij ons! De vlakte gaat ineens 

over in hoge bergen. Daar wordt de 

gaffelantilope gespot. De snelste 

antilope ter wereld. De aantallen 

zijn toegenomen omdat de coyotes 

de bergen ingetrokken zijn. Het kalf 

van de eland wordt wel bejaagd 

door de wolf. 

 

Terugreis 

De reis gaat terug in noordwestelij-

ke richting via Redrock Lakes Nati-

onal Wildlife Refuge, een Mekka 

voor vogelliefhebbers met onder 

andere de bluebird. Dan National 

Bizon Range met witstaartherten en 

Wilmer Bird Sanctuary aan de Co-

lumbia rivier met een jonge vis-

arend op een nest. 

 

Rocky Mountains 

In Canada neemt het gezelschap 

een prachtige weg dwars door 

Banff National Park. De landschap-

pen zijn adembenemend. We zien 

de golden metal ground squirl, de 

Clark’s nutcracker en een gevecht 

tussen twee bighorns. Een dergelijk 

gevecht kan 10 tot 15 uur duren. 

We zien ook verbrande bossen die 

zich al beginnen te herstellen. Een 

verrassing is het zien van een groep 

mountaingoats (sneeuwgeiten). Ze 

waren naar het dal afgedaald om 

van een mineraalrijke afgraving te 

likken. Meestal zie je deze dieren 

alleen van enorme afstand tegen 

een rotswand ‘geplakt’. Deze dieren 

maken sprongen van acht meter en 

beklimmen hellingen tot 60%.  

Grizzlybeer 
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naar boven gehaald. De kunst is 

daarbij vooral om elkaar zo weinig 

mogelijk met de lange schepnetste-

len voor de kop te rammen en in de 

ribben te porren De vangst wordt 

tijdens de sessie bewaard in een gro-

te ton. Deze wordt steeds door één 

van de vissers, of door iemand die 

op de kant meeloopt een eindje ver-

plaatst. In de wat grotere beken zet-

ten we de ton in een oude autobin-

nenband en trekken we het geheel 

aan een touw over het water. Na het 

afleggen van het beektraject worden 

de visjes geteld, op naam gebracht. 

en weer netjes terug gezet op de 

plek waar ze vandaan komen. De 

bijvangst aan kleine ongewervelde 

waterbeestjes zoals geelgerande wa-

tertorren, bloedzuigers, libellenlar-

ven, slakken etc. wordt ook zo veel 

mogelijk op naam gebracht en gere-

gistreerd. In totaal werden er in 

2015 11 verschillende vissoorten, 3 

amfibieën en 2 kreeftsoorten gevan-

gen. 

 

De leukste vangsten die de werk-

groep binnen heeft gehaald waren 

een aantal kleine modderkruipers en 

rivierdonderpadden in de Bavelse 

Leij. Later dit jaar zal er een apart 

artikel in de nieuwsbrief van Mark 

en Leij verschijnen over deze bij-

zondere vangst. 

 

De vissenwerkgroep zal op 11 april 

weer starten met haar activiteiten en 

zal dit jaar de Chaamse beek en de 

Gilzewouwerbeek bevissen. Zin om 

een keer mee te doen? Neem contact 

op met Merlijn Hoftijzer of Jeroen 

Stoutjesdijk. 

mail Merlijn: 

 

merlijn_hoftijzer@hotmail.com  

Tekst: Merlijn Hoftijzer en Jeroen 

Stoutjesdijk 

Foto’s: Merlijn Hoftijzer 

 

N a een korte pauze in de 

werkzaamheden, is de vis-

senwerkgroep – actief sinds het 

jaar 2000 - vorig jaar weer begon-

nen met vissen. De werkgroep 

heeft het afgelopen zomerhalfjaar 

verschillende maandagavonden 

gevist tot de zon onderging in zo-

wel de Bavelse Leij als de Strij-

beekse beek.  

 

Elke twee weken was één van de 

beken aan de beurt. Doel daarvan 

was –zoals altijd - de totale loop 

van beide beken uit te pluizen op de 

vissoorten die daar voorkomen. Op 

verschillende punten langs de be-

ken, vaak bij een brug of duiker, 

gingen de leden van de werkgroep 

te water met waadpakken en grote 

schepnetten. Daarbij wordt er 

stroomopwaarts geschept over een 

traject van enkele tientallen meters. 

Hierbij worden, afhankelijk van de 

terreingesteldheid en de persoonlij-

ke voorkeur van de visser, verschil-

lende technieken gebruikt: snel 

vooruit lopen en het net lichtjes 

over de bodem duwen; achteruit 

lopen en het net verticaal trekken; 

of, als er veel stenen liggen, 

stroomafwaarts kijkend met de voe-

ten de bodem omwoelen met verti-

caal stilstaand net voor je. Diepe 

kuilen, holle oevers en plekken met 

dichte waterplantengroei zijn erg 

kansrijk en krijgen ook extra aan-

dacht. De vissen worden zo , soms 

in grote aantallen, onderschept en 
*) alleen in Bavelse Leij 

Vissenwerkgroep Mark & Leij  

zeer geslaagd visjaar 2015 

 
Vissen

Driedoornige stekelbaars

Tiendoornige stekelbaars

Riviergrondel

Zonnebaars

Bermpje

Ruisvoorn*

Snoek

Baars

Kleine modderkruiper*

Blankvoorn

Rivierdonderpad*

Amfibieën

Gewone pad

Bruine kikker

Groene kikker

Kreeftachtige

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft

Rode Amerikaanse  rivierkreeft
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den en vergoedingen, vind je op:  

 

www.brabantslandschap.nl/

regelingkievit.  

 

De informatie over beide regelingen 

kan ook altijd gevonden op de web-

site van Brabants Landschap. 

 

Uit de enquêtes bleek dat de samen-

werking tussen boeren en vrijwilli-

gers (bijna) overal goed tot zeer 

goed was. Een aantal agrariërs gaf 

aan het lezen van de overeenkomst 

helemaal aan de vrijwilliger over te 

laten. Van de agrariërs gaf 58% aan 

dat de regelingen prima zijn, 42% 

gaf één of meer verbeterpunten aan. 

De vergoedingen vond 24% van de 

agrariërs kostendekkend, 58% niet 

helemaal kostendekkend en 18% 

veel te laag. Een agrariër antwoord-

de op de vraag of de vergoeding 

voldoende is: "Maakt me niet veel 

uit, laten we die dieren een kans 

geven". Hier sluiten we ons natuur-

lijk helemaal bij aan! 

 

Het broedproces op de percelen met 

maatregelen verliep in de meeste 

gevallen (ongeveer) zoals verwacht, 

gaven de vrijwilligers aan.  

Bron: Brabants Landschap 

Tekst: Johan Schaerlaeckens 

 

‘Regelingen voor weidevogels’ 

door Brabants Landschap 

Brabants Landschap heeft de speci-

al: ‘Regelingen voor Weidevogels’ 

uitgebracht. Deze provinciale 

maatregelen zullen weidevogels 

helpen hun kuikens vliegvlug te 

krijgen. De maatregelen zijn het 

vervolg op enquêtes en workshops 

die in de afgelopen maanden zijn 

georganiseerd door Brabants Land-

schap. Voor de kritische soorten 

grutto, wulp en tureluur die in gras 

broeden is er sinds 8 jaar de rege-

ling ‘Rustzones’. Voor kieviten en 

scholeksters op bouwland werken 

we nu 4 jaar met de regeling 

‘Kansen voor de Kievit’. Vrijwilli-

gers sluiten voor beide regelingen 

zelf de overeenkomsten af met hún 

boeren op de locaties waar dat ef-

fectief is. 

 

Wat houden de regelingen voor 

weidevogels nu precies in? De re-

geling 'Rustzones' is er om kriti-

sche soorten die in gras broeden 

(grutto, wulp en tureluur) te helpen 

hun jongen groot te krijgen. Wan-

neer een broedgeval van een van 

deze soorten wordt geconstateerd, 

kan de vrijwilliger met de grondge-

bruiker een overeenkomst sluiten 

over de aanleg van een rustzone: 

een stuk gras van 0,1 tot 1 hectare 

wat tegen een vergoeding blijft 

staan rond een nest, zolang als er 

eieren of jongen in zitten. Het leg-

sel kan rustig worden uitgebroed 

en later vinden de kuikens in de 

rustzone voedsel en dekking. 

Meer informatie over deze rege-

ling, de overeenkomst, de voor-

waarden en vergoedingen vind je 

onder de link: 

 

www.brabantslandschap.nl/

regelingrustzone 

 

De regeling ‘Kansen voor de Kievit’ 

is bedoeld om kieviten te helpen hun 

nesten rustig uit te broeden door de 

bewerkingen uit te stellen tot 15 

mei. Dit in combinatie met de aan-

leg van een braakstrook waar jongen 

voldoende voedsel en dekking vin-

den. Wanneer de groenbemester op 

de akker zo hoog staat dat het de 

vestiging van kieviten bemoeilijkt, 

wordt de boer gevraagd deze al 

vroeg onder te werken. Dit alles te-

gen een passende vergoeding. Al-

leen de bewerkingen uitstellen mag 

niet, alleen een braakstrook aanleg-

gen wel. De combinatie werkt verre-

weg het best. 

 

Meer informatie, zoals een folder en 

de overeenkomst met de voorwaar-

Regeling weidevogels 

 

… samenwerking  

tussen boeren en  

vrijwilligers goed tot 

zeer goed ... 

Kievit, foto Harrie Timmermans 

http://www.brabantslandschap.nl/regelingkievit
http://www.brabantslandschap.nl/regelingkievit
http://www.brabantslandschap.nl/regelingrustzone
http://www.brabantslandschap.nl/regelingrustzone




Eerste plaats tijdens de foto-expositie Mark&Leij:  

“Libelle in de ochtend” van Ria Janssen 
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op de Bleeke Heide en de Kromme 

Hoek. Deze winter werd slechts één 

kleine zwaan gezien in de Broskens 

op 9 januari. Dit jaar werden bedui-

dend meer waarnemingen van de 

blauwe kiekendief gemeld, meestal 

op de Regte Heide. De slechtvalk 

werd regelmatig gezien deze winter, 

meestal op de Bleeke Heide en in ’t 

Merkske, maar ook in de Chaamse 

Bossen! Het smelleken werd 

slechts eenmaal gezien op 3 de-

cember bij het Eikelenbosch. De 

grote zilverreiger is inmiddels een 

vertrouwde verschijning in onze 

streek en deze vogel werd de gehe-

le winter op vele plaatsen gezien in 

even grote aantallen als vorig jaar. 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

Z oals vrijwel elke winter is het 

aantal e-mails dat naar mij 

werd opgestuurd heel erg klein. De 

rubriek “Uit de mailbox” bevat nu 

dan ook het werkelijk aantal be-

richten dat werd verstuurd. Uit 

deze reeks van waarnemingen is 

een overzicht samengesteld, waar-

bij uiteraard de website waarne-

ming.nl weer is geraadpleegd voor 

onze streek. De rubriek heet 

“Waarnemingen in de streek”. 

Opvallende waarnemingen uit de 

Belgische Kempen zullen hier ook 

worden vermeld. Heb je een leuke 

waarneming: blijf hem insturen 

zodat ook andere leden mee kun-

nen genieten. 

 

De winter is zacht en nat geworden, 

met de twee koude perioden in ja-

nuari als niet verwachte verrassin-

gen (door de bijzondere ‘tropo-

spheric warming’ die zich eind de-

cember en begin januari in het 

Poolgebied afspeelde). Hoewel de 

neiging naar verandering er in fe-

bruari duidelijk wel was, is die toch 

niet groot genoeg geweest om het 

tij nog te keren. De derde zachte 

winter op rij is daarmee een feit. 

Schaatsliefhebbers moeten zich nog 

wat langer verbijten. 

Het totale aantal ganzen in de streek 

was beduidend lager dan de aantal-

len begin van deze eeuw. Maximaal 

werden 2.500 toendrarietganzen 

gezien (Bleeke Heide) en 2.500 

kolganzen (eveneens Bleeke Hei-

de). Opvallend was verder dat 

evenals voorgaande jaren de ganzen 

veel meer verspreid gezien werden. 

Grootste aantallen werden gezien 

Waarnemingen in de streek 

 

Een (niet zo willekeurige) greep 

uit de waarnemingen 

Ransuil, foto Harrie Timmermans 
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Een roerdomp werd tot tweemaal 

toe gezien op de Regte Heide op 28 

december en 25 januari. Op 23 de-

cember werd een grote barmsijs 

gezien op de Regte Heide en op 25 

januari werd een groepje kleine 

barmsijzen gezien in Ulicoten. Met 

de patrijs gaat het bar slecht in de 

streek. In totaal werd maar 3 maal 

en groep patrijzen gezien, met een 

maximum van 8 patrijzen op de 

Bleeke Heide. Eind februari werd 

tot tweemaal toe een middelste 

bonte specht gezien op de Honds-

donk. Op de Bleeke Heide over-

winterde een grote groep wulpen 

en maximaal werden 620 exempla-

ren geteld. Op 17 december werd 

een goudplevier gezien op de 

Maaien (Bleeke Heide) en op 28 

januari een bokje op de Regte Hei-

de. Op 24 februari werd de eerste 

grutto gezien op de Bleeke Heide 

en eveneens een op de Regte Hei-

de. Het aantal waarnemingen van 

klapeksters was iets meer dan vorig 

jaar. De meeste waarnemingen 

kwamen van de Regte Heide, maar 

er waren ook diverse waarnemin-

gen in de Chaamse Bossen en de 

Strijbeekse Heide. Deze winter 

werden evenals vorige winter op-

vallend veel goudhanen gezien, in 

totaal 57 waarnemingen met een 

maximum van 15 exemplaren in de 

Chaamse Bossen. Op 28 februari 

werd een groep van 14 overvlie-

gende ooievaars gezien in de 

Chaamse Bossen. Een opvallende 

waarneming was verder nog een 

raaf op 29 december in Strijbeek. 

Geelgorzen werden soms in grote 

aantallen gezien vooral in ’t Merk-

ske, met een maximum van 75 

geelgorzen in Raaykens Schoor.  

 

 

Kleine Rietgans (foto pag. 20) 

In januari en februari werd de klei-

ne rietgans gezien op de Bleeke 

Heide en in Chaamdijk. 

De kleine rietgans is een zeldzame 

verschijning in onze streek. In totaal 

vind ik 58 waarnemingen in mijn 

digitale archief (sinds 1970). Kleine 

rietganzen zijn 's winters in Neder-

land te zien. Het is zelfs zo dat vrij-

wel alle kleine rietganzen die broe-

den op Spitsbergen, in Nederland 

overwinteren. Vrijwel alle kleine 

rietganzen overwinteren op een tota-

le oppervlakte van slechts enkele 

vierkante kilometers, geconcen-

treerd in het zuidwesten van Fries-

land. De internationale betekenis 

van Zuidwest-Friesland als overwin-

teringsgebied voor ganzen wordt 

daarmee nog eens extra onderschre-

ven. Een enkele overzomerende vo-

gel wordt zo nu en dan waargeno-

men, maar broedpogingen zijn nog 

niet vastgesteld. Het gaat in dit ge-

val vermoedelijk om uit gevangen-

schap ontsnapte vogels. 

 

Waterral (foto pag. 20) 

De waterral werd deze winter diver-

se malen waargenomen op de 

Bleeke Heide (Maaien) en de Regte 

Heide. De waterral wordt jaarlijks 

enkele malen gehoord/gezien in on-

ze streek. Zelf zag ik mijn eerste 

waterral in het Patersmoer vele jaren 

geleden. 

De waterral is een schaarse broed-

vogel in ons land die zich zelden 

laat zien, maar met een beetje geluk 

wel laat horen. Hebt u tijdens een 

wandeling door een moerassig ter-

rein wel eens het gegil van een ma-

ger speenvarken gehoord, dan weet 

u vanaf nu dat dat afkomstig is van 

de waterral! Een deel van de water-

rallen is standvogel en blijft dus het 

hele jaar in ons land. In de winter 

als het even gevroren heeft ziet u 

soms langs een bevroren rietrandje 

een waterral scharrelen. Ze zijn 

donker gekleurd met een rode lange 

snavel. Vliegen doen ze zelden, ze 

verdwijnen liever al lopend uit het 

gezichtsveld. 

 

Brilduiker (foto pag. 21) 

Op 16 februari werden twee brildui-

kers gezien op de Bleeke Heide. 

Deze eeuw wordt deze vogel wat 

vaker gezien dan de jaren daarvoor. 

De brilduiker is een zeldzame 

broedvogel in Nederland en kan 

vooral in de winter in ons land ge-

zien worden. Het zijn prachtige vo-

gels; de mannetjes hebben een don-

kergroene kop met een witte vlek 

tussen oog en snavel. De vrouwtjes 

hebben een bruine kop, zonder een 

karakteristieke 'bril'. 'Punthoofd-

eend' zou dan ook een betere naam 

zijn, omdat beide geslachten een 

punthoofd hebben. Brilduikers zijn 

holenbroeders. In Nederland heeft 

de brilduiker zich vooral gevestigd 

op landgoederen met grote vijver-

partijen en weelderige bossen. Deze 

omgeving lijkt wel op het oorspron-

 

Bijzondere waarnemingen 
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Johan Schaerlaeckens op 25 ja-

nuari: 

Gisteren met de Chaamgroep klap-

ekster bij het Ossengoor. Ter plaat-

se ook roepende havik. 

 

Ad Jansen op 25 januari: 

Deze ochtend zat er een groep klei-

ne barmsijzen (15-tal) in de berken-

boom in mijn tuin van de berken-

zaadjes te genieten. 

 

Huub Don op 10 februari: 

Vanmiddag op de Bleeke Hei mijn 

eerste IJslandse grutto's van het sei-

zoen. Vrouw en man en het manne-

tje was gekleurringd: rechts wit-

kelijke broedbiotoop van de brildui-

ker; uitgestrekte meren omzoomd 

door oude bossen. 

 

IJslandse grutto (foto pag. 21) 

Op 10 en 11 februari werden 2 IJs-

landse grutto’s gezien op de Bleeke 

Heide. Sinds de eeuwwisseling 

worden deze vogels regelmatig ge-

zien in het prille voorjaar, vrijwel 

altijd op de Bleeke Heide. De grutto 

is een mooie grote steltloper. Er 

zijn twee soorten die vrij veel voor-

komen in Nederland. Dat zijn de 

gewone grutto en de ondersoort 

IJslandse grutto (Limosa limosa 

islandica). Het verschil zit hem in 

de strepen op de borst. De gewone 

grutto heeft geen dwarsstrepen op 

de borst en de IJslandse grutto wel. 

De IJslandse grutto is iets kleiner 

dan de gewone grutto, heeft lange 

poten en een lange rechte snavel. 

De onderkant van de vleugels is 

opvallend zwart-wit gekleurd.  

Frank Degenaar op 3 december: 

Was ik vorige week al erg verbaasd 

over mijn zeer late waarneming van 

een atalanta, vandaag, nota bene 3 

december, zag ik bij dezelfde nog 

bloeiende klimop een citroenvlin-

der!  

  

Joost van den Ouweland op 3 de-

cember: 

Vandaag (3 december) ook een hel-

gele citroenvlinder in de tuin! 

 

Harrie Timmermans op 20 de-

cember: 

A U B Jan hier ’t resultaat van gis-

teren waar ik je om gevraagd had! 

N.B. foto’s van ransuilen! 

 

Harrie Timmermans op 28 de-

cember: 

A U B Jan hier een foto van deze 

week van de klapekster die ik ge-

maakt heb op de Maastrichtsebaan 

in Alphen (Chaamse Bossen). 

mintgroen, links: (dubbel) oranje. 

Aan de linkertarsus (bij de tenen) 

zat ook nog een rode kleurring. Ho-

pelijk krijg ik een terugmelding van 

de onderzoeker in kwestie, 

 

Will Woestenberg op 23 februari: 

Afgelopen donderdagavond (18 

februari) zag ik een marter overste-

ken bij de Alphense bergen. De 

marter bleef duidelijk zichtbaar 

voor mij even staan in het licht van 

een lantaarnpaal waarna hij zijn 

weg vervolgde over een pad dat 

vooral door mountainbikers wordt 

gebruikt. Ik kon uiteraard niet zien 

of het een boom- of steenmarter 

betrof maar de locatie doet een 
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Waterral, foto Piet Munsterman, Stichting Saxifraga 

 

Uit de mailbox 

http://www.2metdenatuur.nl/grutto.htm
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boommarter vermoeden. 

  

Ad Jansen op 28 februari: 

Zojuist bij het ochtendontbijt komt 

een mannetje blauwe kiek voor 

mijn huis al jagend langs het beekje 

van de Bremer langs vliegen.  

 

Will Woestenberg op 28 februari: 

Deze ochtend zagen we met de zon-

dag groep een vrouwtje blauwe 

kiek op de Bleeke Heide. 

 

Jan Vermeulen op 29 februari: 

Gisterenochtend een middelste bon-

te specht gezien op de Hondsdonk.  

 

 

 

 

In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en met 

1 maart 2016 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 

Brilduiker, foto Piet Munsterman, Stichting Saxifraga 

IJslandse grutto, foto Piet Munsterman, Stichting Saxifraga 

Ransuilen, foto Harrie Timmermans 
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cursie naar buiten om in het veld te 

zoeken naar soorten en deze om de-

ze op naam te brengen.  

 

Waar en wanneer 

Alle drie de themadagen worden 

gegeven in het Duurzaam leslokaal 

van Bezoekerscentrum Wolfslaar 

aan de Wolfslaardreef 95, 4834 SN 

Breda. 

 

14 mei - themadag Kevers met Jac 

Blommaart (Keverspecialist) 

4 juni - themadag Libellen met Tim 

Termaat (Vlinderstichting) 

3 september - themadag Sprinkha-

nen met Roy Kleukers en/of Wilbert 

Kerkhof (EIS, Kenniscentrum insec-

ten) 

 

De themadagen starten om 10:00 

uur en eindigen rond 17:00 uur. 

 

Materiaal en kosten 

Door financiële ondersteuning van 

Groen en Doen kan de KNNV Bre-

da de themadagen voor de leden van 

de KNNV afd. Breda tegen een ge-

reduceerd tarief aanbieden. Het 

deelnemen aan één of twee thema-

dagen kost € 5,- per themadag voor 

KNNV-leden en €10,- voor niet-

leden. Voor het bijwonen van alle 

drie de themadagen is dat respectie-

velijk € 12,50 en € 25,-.Koffie en 

thee tijdens het theoriedeel zijn in-

begrepen. 

 

Aanmelden 

Aanmelden voor één van de thema 

dagen kunt u doen door een email te 

sturen aan breda@knnv.nl. Het aan-

tal deelnemers per themadag is 

maximaal 16 personen. Deelname 

wordt bepaald op basis van datum 

van opgave dus meld u tijdig aan. 

Opgave is mogelijk vanaf 5 april 

2016. 

E igenaardige kevertjes die als 

soldaatjes over zandpaadjes 

marcheren, om je oren zoevende 

libellen en knisperende krekels die 

het ultieme zomergevoel geven. 

Hoe klein ze ook zijn, ze vervullen 

essentiële rollen binnen de ecolo-

gie. Dat maakt insecten dan ook 

zeer interessante soortgroepen bin-

nen de natuur.  

 

Opruimen en afbreken van dood 

plantmateriaal, als voedselbron 

voor andere, vaak grotere dieren en 

bestuiven van planten zijn slechts 

enkele functies van insecten. Maar 

wist u bijvoorbeeld dat libellenlar-

ven twee tot vier jaar onder water 

leven voordat zij zich ontwikkelen 

tot een enkele weken vliegende li-

bel? 

 

De KNNV Breda organiseert dit 

jaar drie interessante insectenthe-

madagen waarin drie soortgroepen 

centraal staan: kevers, libellen en 

sprinkhanen & krekels. De thema-

dagen zijn bedoeld voor natuurlief-

hebbers die zich meer in deze soort-

groepen willen verdiepen. Voor 

iedere themadag zijn experts op het 

gebied van de soort uitgenodigd die 

de deelnemers kennis te laten ma-

ken met de ecologie, soortverschei-

denheid en inventarisatiemethodes 

van iedere soort. Het beloven boei-

ende dagen te worden voor een ie-

der die zich met insecten bezig-

houdt of bezig wil gaan houden. 

 

Inhoud 

Iedere themadag bestaat uit een the-

oretisch ochtendgedeelte en een 

praktijkdeel in de middag. Tijdens 

de theorie gaan de sprekers in op de 

verschillende soorten binnen de 

soortengroep, hun ecologie, deter-

minatie en inventarisatiemethoden. 

In het middagdeel gaan we op ex-

 
  

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. 

Themadagen kevers, libellen 

en sprinkhanen 

mailto:breda@knnv.nl
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Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: Ad Taks 

 

O p 18 februari kwam Ad Taks 

ons vol enthousiasme vertel-

len over allerlei bijzondere Bra-

bantse huisdierrassen. Van 

schaap tot kip en van duif tot bij. 

 

Schaap 

Het verhaal begint met het Kem-

pisch heideschaap. Overdag ging 

de herder met de schapen de heide 

op om te grazen. ‘s Avonds in de 

potstal werd de mest opgevangen. 

Met deze mest werden de akkers 

bemest. Dit gebeurde op grote 

schaal, tot de kunstmest werd uit-

gevonden en de landbouwrevolutie 

een feit werd. Nu worden natuurge-

bieden nog begraasd met schapen 

om het gras tussen de heide uit te 

eten. Bij het Rondven hebben ze 

ook gelopen. 

 

Konijn 

Eén van de oudste Nederlandse 

konijnenrassen is de Havana. Het is 

een dubbeldoelras, dat zowel voor 

de dichte pels als voor het vlees 

werd gekweekt. Als je met een 

lampje op de ogen schijnt, zie je 

een vuurgloed. 

Later ontstond de Deilenaar. Dit is 

een beter vleeskonijn. Deil ligt in 

Gelderland. 

 

Kip 

De Brabanter is een eeuwenoude 

sierkip voor de adel. Het was boe-

ren verboden deze kip te houden. 

Ook het Chaams hoen loopt hier al 

eeuwenlang rond, maar dan op de 

boerderijen. Het is een dubbeldoel-

ras dat zowel voor het vlees als 

voor de eieren wordt gehouden. 

Het is eigenlijk een veredeld Kem-

pisch hoen. Eeuwenlang was het 

Chaams hoen dè toonaangevende 

vleeskip op wereldschaal. 

De kraaikop of Bredaasch hoen 

heeft geen kam en heeft bevederde 

poten. Oorspronkelijk is dit een Gel-

ders ras. 

Sinds 2001 is er de Schijndelaar. 

Deze kip legt blauwe eieren en ziet 

er fazantachtig uit. In het buitenland 

is de kip erg populair. 

 

Duif 

Als ik het hele verhaal opschrijf, is 

deze nieuwsbrief te klein, dus ik stip 

de behandelde dieren verder even 

aan. Gelderse slenk, gehouden voor 

de mest. Hollandse kropper voor de 

sier. Hyacintduif, ook mooi. Neder-

landse krulverderkropper. Oud Hol-

landse Kapucijn, een rustige stads-

duif. Nederlandse schoonheidspost-

duif, een showduif. 

 

Geit 

De Nederlandse bonte geit is het 

zogenaamde “boerenkoetje” voor 

de armere boer. Ook is er de Neder-

landse toggenburger, de Nederland-

se landgeit en de Nederlandse witte 

geit. 

 

Varken 

Het Nederlandse landvarken was 

bijna verdwenen. Het is heel ge-

schikt om een bos open te houden. 

 

Koe 

We hebben het Brandrood, het Fries 

roodbont, het Fries Hollands, de 

heidekoe, de MRIJ (Maas Rijn IJs-

sel) en de Witrik. Het heidekoetje 

Terugblik lezing  

Brabantse huisdierrassen 

Stein Hilgers met gezin en Kempisch heideschaap 
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heeft Ad Taks zelf op de Reten tus-

sen Zundert en Rucphen lopen. Het 

is een heel sterk ras dat jaarrond 

buiten kan blijven. Het is een popu-

laire natuurbegrazingskoe in Neder-

land en Denemarken. Heide, genti-

aan, zonnedauw en kwartel varen er 

wel bij. 

 

Paard 

Ad houdt een pleidooi om de basis-

rassen te behouden. We hebben het 

Gelders rijpaard, de Groninger die 

boomstammen kan slepen en het 

Nederlands-Belgische trekpaard. 

Het Nederlands trekpaard had veel 

last van inteelt. Nu is er uitwisse-

ling met het Belgisch trekpaard, wat 

het ras versterkte. Het is een hand-

zaam, mak koudbloedpaard. 

 

Bij 

De zwarte bij is aangepast aan ons 

klimaat en heeft daardoor minder 

last van ziektes, zoals de faraomijt. 

Het is lastig om het ras 100% zui-

ver te houden. De bijen in het fok-

centrum op Texel hebben bijvoor-

beeld ook Iers bloed. In Twente en 

Polen zijn ook fokcentra. Ze verza-

melen minder honing, maar ze vlie-

gen wel eerder en langer. Behoud is 

belangrijk, want misschien hebben 

we ze nodig om andere bijenrassen 

te versterken. 

 

Kijk ook eens op: www.onzenedelandsehuisdierrassen.nl  

Grijs van kleur met een kuifje en een baard. Eigenaar en huisdier hebben veel 

overeenkomsten. 

De landgeiten van Wilna en Geert Boink 
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Hierbij deel twee van “Het land 

van Oz”. 

 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

N a een uur door de modder 

ploeteren bereiken we ba-

dend 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. 

 

Om acht uur 's avonds vliegen we 

met Qantas naar Queensland. 

Rond middernacht arriveren we in 

Cairns en boeken een kamer in het 

zeer sjieke Lyons motel. Een nieuw 

hoofdstuk kan starten. 

 

Een auto is snel gehuurd. De ko-

mende dagen brengen we door in 

het Atherton Tableland, ook wel 'the 

Tablelands' genoemd. 

Dit bergachtig gebied is van een 

ongekende schoonheid. Het natuur-

schoon ligt hier vlakbij elkaar, zoals 

de maagdelijke tropische regenwou-

den, de spectaculaire watervallen en 

ravijnen en de kristalheldere meren 

in de uitgedoofde vulkanen. 

We hebben wederom pech, het heeft 

er sinds maart niet meer geregend. 

De bladeren aan de bomen in het 

regenwoud hangen slap en de gras-

vlakten zijn bruin en volkomen uit-

gedroogd. 

We brengen enkele dagen door in 

het Kingfisher Park van Jef & Sandy 

Nicholson. In de omgeving van het 

park zien we overal dood vee liggen. 

De overgebleven koeien maken een 

uitgemergelde indruk. 

Het zal hier snel moeten regenen, 

anders dreigt er een catastrofe.
(5) 

 

De australische vlagstaartijsvogel is 

(nog) niet teruggekeerd uit Nieuw 

Guinea! Deze wonderschone vogel 

hadden we hier MOETEN zien, maar 

het is nog te droog. Het Kingfisher 

(IJsvogel) Park doet z'n naam geen 

eer aan. Jef en Sandy gaan een aantal 

keren met ons mee op vogeltocht, 

overdag maar ook 's nachts, en dit 

loont. 

De ijskoude nachttocht achter in de 

open laadbak van de truck van Jef zal 

ik niet gemakkelijk vergeten. In de 

schijnwerpers ontdekken we kerkui-

len, grielen, maar ook nieuwe zoog-

dieren zoals de mierenegel en het 

eigenaardige vogelbekdier, de enige 

twee eierleggende zoogdieren op aar-

de. 

Ook de dagtochten zijn succesvol. 

We zien vele nieuwe vogels zoals de 

gouden prieelvogel en de satijnblau-

we prieelvogel, een wel zeer eigen-

aardige vogel. 

Het mannetje van deze prieelvogel 

verzamelt blauwe voorwerpen en legt 

deze in zijn prieel om het vrouwtje te 

imponeren. Ik kan het natuurlijk niet 

laten om een blauwe pen in de buurt 

van het prieel te leggen en inderdaad 

ligt de volgende dag mijn pen in het 

prieel. 

We vinden ook een zeer grote ame-

thistpython in het reservaat. Jef 

wordt overmoedig en pakt de vier 

meter lange wurgslang eenvoudig-

weg op, opdat we hem beter kunnen 

fotograferen, maar niet voor lang. Jef 

komt in de problemen als de python
(6) 

zich om zijn nek en schouders nes-

telt. Met vier man moeten we de 

slang van zijn lijf trekken. 

Ik moet eerlijk toegeven, dat ik be-

slist niet in de wieg gelegd ben om 

slangenbezweerder te worden, met 

klamme handen laat ik de niettemin 

kurkdroge wurgslang los, brr. 

 

We nemen afscheid van Jef & Sandy 

en rijden terug naar de Esplanade in 

Cairns. Cairns ligt aan de prachtige 

Trinity Bay in de Koraal Zee. Voor 

de kust ligt het Grote Barrière Rif. 

De Esplanade is een slikvlakte vlak-

bij het centrum van de stad. Met eb 

foerageren hier duizenden steltlopers 

en de Esplanade is in de ornithologi-

sche wereld dan ook zeer bekend. 

Vorig jaar wilde de gemeenteraad de 

modderige vlakte met zand opspui-

ten en er hotels bouwen voor het toe-

risme. 

De bewoners van de stad grepen in. 

Ze waren het totaal oneens met het 

Het land van Oz 

(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. 

(5) 
Toen we twee weken later in het zuiden van 

Australië waren, zagen we op de t.v. beelden van 

overstromingen in noordelijk Queensland, het was 

er dus blijkbaar gaan regenen. 

(6) 
Een volwassen amethistpython kan wel zeven 

meter lang worden! 
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zoals Mount Spec, Eungella en Coo-

loola. Soms slapen we in de tent, dan 

weer op de koude vloer van een ver-

laten herberg, maar zo nu en dan ook 

wel in een motel. De motels zenden 

eigen videofilms uit, waar we, al dan 

niet verdoofd door enkele XXXX, 

naar kijken. 

 

In Ivy's Cottage in Mount 

Spec National Park komen de honin-

geters de kruimels van je bord af 

eten. 

In Eungella vinden we de Eungella 

honingeter, pas een tiental jaren gele-

den voor het eerst ontdekt, een zeld-

zame endeem dus. 's Avonds jatten de 

kookaburra's (hele grote ijsvogels) de 

stukken vlees van de barbecue. Op 

een gegeven moment zitten er wel 

vijf van deze smulpapen ons uit te 

lachen in een boom naast de barbe-

cue. In de 'mud cake', een plaatselijke 

lekkernij hebben ze geen trek. 

In Cooloola zien we het vogelbek-

dier pas echt goed. In alle vroegte 

ontdek ik twee dieren in een rivier 

langs de camping site. 

We zien ook nogal wat slangen, waar 

de doorsnee Australiër als de dood zo 

bang van is. We rijden natuurlijk 

weer een lekke band en zien onder-

weg dat het echt slecht gaat met de 

economie in Australië. Een derde van 

alle woningen in de buitenwijken van 

de steden en de dorpen staat te koop. 

Overal staan bordjes met het op-

schrift "For Sale". Alleen met de 

makelaars gaat het goed en die zijn 

er veel. 

 

In Brisbane hebben we een afspraak 

met Chris & Lisa Corben, twee fa-

natieke Australische vogelaars. Ze 

vergezellen ons op enige tochten 

met als hoogtepunt een nachttocht in 

de Brisbane Vallei. 

Gewapend met enkele schijnwerpers 

en een cassette‑recorder gaan we op 

zoek naar nachtvogels. We vinden 

het nest van een gemarmerde nacht-

uilzwaluw, al verongelukken we 

bijna als we halsbrekende toeren uit 

moeten halen om de op de cassette 

reagerende nachtuilzwaluw goed te 

kunnen bekijken. Val glijdt van een 

helling af en haalt zijn rug gruwelijk 

open. 

Onderweg zien we ook een doods-

adder, een van de meest giftige slan-

gen van Australië. Ik maak prachtige 

foto's van de fel sissende slang. Het 

is 'n beetje uitkijken, één beet slechts 

en ik voeg me linea recta bij mijn 

voorouders. 

 

Ons bezoek aan Leamington Natio-

nal Park is één van de hoogtepunten 

van de reis. Dit meer dan 500 water-

vallen bevattende reservaat krioelt 

van de vogels. 

We maken diverse tochten in het 

regenwoud en maken daar voor het 

eerst kennis met bloedzuigers
(7)

. 

Deze lieve beestjes laten zich zo uit 

de bomen in je nek vallen of kruipen 

tegen je benen omhoog om, u raadt 

het al, bloed te zuigen. Met kilo's 

haal ik deze mini-dracula's van mijn 

schoenen en mijn schouders af. Af-

gezien van dit kleine ongemak was 

het een genot om hier te vertoeven. 

 

Bij de camping zitten de parkieten 

elke dag te wachten op voedsel. Ze 

zitten op je armen, op je hoofd, ja 

werkelijk overal om voedsel te be-

delen. Ze hebben echter vlijmscher-

pe klauwen, zoals ik zelf aan den 

plan en de gemeenteraad moest 

noodgedwongen het plan intrekken! 

Steltlopers en reigers bevolken nu 

nog steeds de rand van de kilometers 

lange Esplanade. 

Vandaag bezoeken we met Great 

Adventures het Grote Barrière Rif, 

een prachtig gebied van eilanden en 

riffen voor de kust van Queensland. 

We bezoeken Green Island en Mi-

chaelmas Cay. In het gezelschap van 

vele Japanse toeristen stappen we in 

de luxueuze boot. Na een half uur 

wankelen de eerste zeezieke Japan-

ners, groen en geel naar de rand van 

de railing. Wij worden gelukkig niet 

zeeziek. Bijna iedereen verlaat de 

boot bij het met bos bedekte koraal-

eiland Green Island, behalve 'n hand-

jevol mensen zoals wij, die de vogel-

kolonies op Michaelmas Cay willen 

zien. 

De zeevogels op het atol zijn hand-

tam en kunnen van zeer dichtbij ge-

fotografeerd worden. Ik maak nog de 

vergissing om te gaan snorkelen. 

Het kristalheldere water, de koraal-

riffen en de veelkleurige tropische 

vissen zijn adembenemend, maar je 

ligt wel de hele tijd met je schouders 

bloot boven op het zilte water. Ik 

verbrand me dus gruwelijk. De rest 

van de reis ben ik dus getekend als 'n 

gevlekte panter. 

 

De tocht gaat weer zuidwaarts, we 

doen diverse nationale parken aan 

(7) 
In december j.l. ben ik naar Thailand geweest 

en daar was het pas echt raak met de bloedzuigers. 

Mijn benen hebben daar enkele malen flink onder 

het bloed gezeten. 
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lijve ondervind. De parkieten, maar 

vooral dan de kleurrijke pennantro-

sella's zijn zeer brutaal. Ik trap er, 

uiteraard per ongeluk, een op zijn 

staart en die zal dus de komende 

zomer zonder staart doorbrengen, 

een somber vooruitzicht. 

 

In stromende regen rijden we naar 

het zuiden, New South Wales in, de 

laatste etappe van de trip. Een be-

zoek aan Dharug National Park, een 

reservaat niet ver van Sydney, is 

gepland. We maken hier een 11 km 

lange klimtocht door het bloedhete 

woud en met succes.  

We zien hier onder meer de prachti-

ge liervogel en de indrukwekkende 

helmkaketoe. 

We nemen de gratis pont bij Wise-

man's Ferry en rijden naar Wollong-

ong voor de pelagic trip. In deze 

kustplaats gaan we een zeetrip ma-

ken om de zeevogels te kunnen 

waarnemen.  

 

De volgende ochtend verlaten we 

aan boord van de Sandra K. in alle 

vroegte de haven van Wollongong. 

Er zijn een twintigtal vogelliefheb-

bers aan boord. Ze komen uit alle 

windstreken van de aarde, Zweden, 

Japan, U.S.A., Engeland etc. een 

internationaal gezelschap derhalve. 

Vital en ik zien er uit als dwazen, 

met die ronde stickers achter onze 

oren. Deze plakkers zijn bedoeld als 

middel tegen het zeeziek worden. 

Een van de Belgen heeft de sticker 

niet opgeplakt en hij wordt dan ook 

prompt zeeziek. Eigen schuld, dikke 

bult. 

Zodra we de haven uitvaren wordt 

de zee onstuimiger. Dave Fisher, 

organisator van deze trip (elke vier-

de zondag van de maand) werpt 

stukken vis in het water om zeevo-

gels te lokken. 

De trip is een groot succes. We va-

ren meer dan 100 km uit de kust 

vandaan en hoewel de zee op 'n ge-

geven moment wel erg ruw wordt, 

zien we vele zeevogels, waaronder 

de imposante wenkbrauwalbatros en 

de dwergpinguïn. 

Eric en ik nemen die avond afscheid 

van de anderen en rijden de outback 

in, richting Broken Hill, een rit van 

bijna 1000 km. 

 

Broken Hill is de 'hoofdstad' van de 

outback van New South Wales. 

We hebben een afspraak met Phil 

Maher. Onderweg zien we massa's 

roze kaketoes, veelal plat op hun rug, 

doodgereden dus. We krijgen nu pas 

het idee in het echte Australië te zijn. 

Heldere blauwe luchten tegen de rode 

woestijngrond zijn kenmerkend hier. 

Hele kleine dorpen, weinig verkeer 

en een woest landschap. Na een late 

overnachting in Waga Waga arrive-

ren we in alle vroegte in Deniliquin, 

de woonplaats van Phil. 

Een tweelingbroer van Vincent van 

Gogh is mijn eerste gedachte als ik 

Phil zie. Hij lijkt erg veel op het be-

roemde zelfportret, compleet met 

strohoed. 

De komende twee dagen brengen we 

in zijn gezelschap door en rijden vele 

kilometers in de outback op zoek naar 

de speciale vogels. 

Het is een normale zaak hier urenlang 

over rode zandwegen te rijden zonder 

een sterveling tegen te komen. Af en 

toe zien we in de verte een boerderij. 

Het moet hier verdomd rustig wonen 

zijn. 

Intussen ben ik volledig vertrouwd 

geraakt met de zogenaamde Australi-

sche groet, een wilde zwaaibeweging 

voor je neus langs, om de hoogst irri-

tante vliegen te verjagen, voor welge-

teld één seconde dan wel. 

We bezoeken de verlaten Barrabool 

Ranch en moeten een twintigtal hek-

ken open maken en weer dicht doen. 

We zien vele nieuwe soorten (na vier 

weken vogelen!) waaronder de zwar-

te valk, de emoe, de australische 

dwergnachtzwaluw en de trapvecht-

kwartel. 

De trapvechtkwartel (plains-wan-

derer, de Engelse naam klinkt veel 

mooier) is zeer moeilijk te vinden en 

alleen Phil schijnt hem te kunnen 

vinden. 

Overdag is het uitgesloten hem te 

vinden. Hiertoe moeten we 's nachts 

met de jeep van Philip over de vlak-

te, waar nauwelijks wegen zijn, gaan 

rijden. Gewapend met schijnwerpers 

dwalen we in de jeep over de eenza-

me vlakte. Een onweer breekt los 

boven de vlakte, de bliksem slaat 

overal rondom ons in. maar geen 

druppel regen valt er. Een onweer in 

de outback is magnifiek, alleen na-

tuurlijk niet als je de bliksem boven 

op je pet krijgt. Hoe Phil hier de weg 

kan vinden is mij een raadsel. We 

zien massa's kangoeroes en konijnen 

en zelfs ook een jagende dingo. 

Uiteindelijk vinden we de plainswan-

derer en kunnen prachtige foto's ma-

ken van deze wel zeer zeldzame vo-

gel. 

In totaal zien we deze twee dagen 

nog 57 nieuwe soorten. 

 

We verlaten Deniliquin en rijden 

terug naar Sydney. We brengen nog 

een bezoek aan het Royal National 

Park, dat iets ten zuiden van deze 

metropool ligt. Slecht weer noopt 

ons echter dit bezoek drastisch in te 

korten. De reis loopt ten einde. 

De volgende ochtend vliegen Eric en 

ik met Ansett naar Nieuw Zeeland, 

een nieuwe bestemming, maar een 

ander verhaal. 

 

Australië is groot, ruim en zeer dun 

bevolkt. Het is er goed toeven als 

vogelaar en ik heb me dan ook geen 

moment verveeld. Het leven in de 

outback lijkt me in ieder geval een 

stuk rustiger dan in het jachtige Ne-

derland. 

 

 

De trapvechtkwartel 

(plains-wanderer,  

de Engelse naam klinkt 

veel mooier)  

is zeer moeilijk te vin-

den ... 
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in meerdere opzichten historisch te 

noemen. Het betrof het eerste suc-

cesvolle legsel sinds 10 jaar in deze 

provincie. De betreffende boer ver-

leende direct alle medewerking aan 

het beschermen van het nest. Vanaf 

18 juli werd het nest in Flevoland 

met een stroomhek beschermd, op 

dat moment waren er drie kleine 

jongen in het nest aanwezig. De jon-

gen, twee mannetjes en een vrouw-

tje, vlogen tussen 10 en 15 augustus 

gezond uit. Dit broedgeval van Ne-

derlands meest bedreigde roofvogel 

geeft hoop dat in navolging van de 

grauwe kiek ook blauwe kieken zich 

weer in Flevoland weten te vestigen. 

Maar tegelijkertijd toont het hoe 

kwetsbaar de soort nog is. 

Redactie: In het Mark en Leij ge-

bied overwinteren jaarlijks blauwe 

kieken op de Regte Heide. Regelma-

tig wordt hij ook waargenomen in t 

Merkske. De blauwe kiek heeft een 

voorkeur voor grote open gebieden 

waar muizen aanwezig zijn.  

Bron: Werkgroep Grauwe Kieken-

dief 

 

Stappenplan vermindert aanrij-

dingen met reeën 

Het gaat goed met de reeën in Ne-

derland. Keerzijde hiervan is dat het 

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. 

 

Blauwe Kiekendief broedt in Fle-

voland 

Voor het eerst sinds tien jaar is het 

in 2015 een paartje blauwe kieken-

dieven gelukt om in Flevoland jon-

gen groot te krijgen. Opvallend ge-

noeg broedde dit paartje niet in een 

natuurgebied, maar in grootschalig 

akkerbouwland. 

De blauwe kiekendief is een zeer 

zeldzame broedvogel met de laatste 

jaren rond de elf broedparen in Ne-

derland. De reproductie is zo laag 

dat de Blauwe Kiekendief als 

broedvogel dreigt uit te sterven. In 

de winter zie je meer blauwe kie-

ken. Russische en Scandinavische 

blauwe kiekendieven overwinteren 

in West- en Midden-Europa. Ook in 

deze broedgebieden worden de aan-

tallen steeds minder.  

Sinds 2005 was het blauwe kieken 

niet meer gelukt om succesvol te 

broeden in Flevoland. Jarenlang 

was de Blauwe Kiekendief een ty-

pische broedvogel voor de Wadden-

eilanden.  

Het jaar 2009 is een nieuw keerpunt 

wat broedgebieden van blauwe kie-

kendieven betreft. In dat jaar deed 

een eerste paartje blauwe kieken 

een broedpoging in een perceel 

wintertarwe in Gronings akkerland. 

In de daarop volgende jaren zijn er 

jaarlijks gemiddeld 3,8 paartjes in 

de akkers van Oost-Gronin-

gen vastgesteld. Dit is vooral te 

danken aan het akkerbeheer van de 

boeren met adviezen van de succes-

volle werkgroep “Grauwe Kieken-

dief”.  

Het broedseizoen 2015 was voor de 

blauwe kiekendieven in Flevoland 

aantal aanrijdingen met reeën is 

toegenomen tot circa 10.000 per 

jaar. Dat is te veel. Er is een onder-

zoek gedaan naar de effectiviteit 

van maatregelen om aanrijdingen 

met reeën te beperken. Het aantal 

aanrijdingen met reeën varieert 

gedurende het jaar, doordat het 

gedrag van de dieren afhankelijk is 

van het seizoen. De meeste aanrij-

dingen vinden plaats in de lente. 

Dan gaan reeën, die in de winter in 

groepen leven, een meer solitaire 

periode tegemoet. Op zoek naar 

een nieuwe leefomgeving steken 

jonge bokken regelmatig wegen 

over. Tijdens de paartijd in de zo-

mermaanden jagen reebokken ach-

ter potentiële partners aan waar-

door beide seksen zonder opletten 

de weg oversteken. Door verdich-

ting van de infrastructuur heeft het 

Uitgelicht 

 

Het gaat goed  

met de reeën  

in Nederland. 
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http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22019
http://www.nou.nu/limosa/limosa_samenvatting.php?nr=5097
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19773
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ree steeds minder aaneengesloten 

leefgebieden. Bovendien worden 

deze vaak verstoord door recreatie-

ve activiteiten (denk aan loslopen-

de honden) en de landbouw 

(oogsten van beschutting biedend 

graan en maïs). Dit heeft tot gevolg 

dat reeën meer gaan migreren met 

gevaarlijke situaties bij wegen tot 

gevolg. 

Er zijn in Nederland al veel maat-

regelen getroffen om het aantal 

aanrijdingen met reeën te vermin-

deren. Voor Natuurmonumenten 

zijn 14 bestaande maatregelen on-

derzocht op effectiviteit, zoals een 

wildwaarschuwingssysteem, een 

virtueel hekwerk, het verlagen van 

de snelheid, bredere en kale weg-

bermen. Op grond van de resulta-

ten is een stappenplan ontwikkeld 

dat beheerders helpt bepalen welke 

maatregel het beste past bij een 

specifieke situatie. 

Bron: “Zoogdierenvereniging” 

 

Opnieuw vlinders gewekt uit 

winterslaap 

Ook afgelopen winter sneuvelden 

er weerrecords. Nooit eerder was 

het op 25 januari warmer geweest 

in de Bilt. Het was bovendien 

droog, windstil en zonnig en dat 

zorgde er voor dat er vlinders uit 

hun winterslaap kwamen en gingen 

vliegen. Net als in november en 

december ging het niet om één en-

kele vlinder, maar 100den exem-

plaren. De citroenvlinder is het 

meest gemeld. Citroenvlinder, ge-

hakkelde aurelia, kleine vos en 

dagpauwoog hebben een echte  

winterslaap en kunnen dan ook 

goed tegen een graad of twintig 

vorst. Het in winterslaap gaan en 

het er weer uit ontwaken kost ech-

ter enorm veel energie. Atalanta’s 

hebben geen echte winterslaap. 20 

jaar geleden was de atalanta een 

trekvlinder die in september en 

oktober Nederland verliet en naar 

het zuiden vloog. Tegenwoordig 

overwinteren er heel veel ata-

lanta’s. Ze hebben geen winter-

slaap en kunnen dus niet tegen 

20.00 uur ’s avonds was het zelfs 

11 graden Celsius. Eerder die avond 

was het nog 14 graden. Zacht, 

droog en weinig wind. In de luwte 

waren gewone dwergvleermuizen 

druk aan het jagen op wintermug-

gen.  

Op deze warme avond werden in 

totaal op veel plaatsen in Nederland 

foeragerende of overvliegende die-

ren gezien, inclusief waarnemingen 

met de batdetector. Er werden niet 

alleen gewone dwergvleermuizen 

waargenomen. In de provincie 

Utrecht werden op 2 verschillende 

locaties foeragerende rosse vleer-

muizen gezien.  

Bron: zoogdiervereniging 

 

Adder jaarrond waargenomen in 

De Meinweg 

In 2015 werd in alle maanden van 

het jaar een adder waargenomen, 

zelfs in december. Een primeur! De 

adderwaarneming in december 

werd gedaan in het Meinweggebied 

in Limburg. De laatste jaren zien 

we steeds vaker vroege en late 

waarnemingen in het jaar, ook in de 

wintermaanden, maar december is 

wel heel bijzonder, zeker zo laat in 

december. Door de zachtere winters 

en de stijgende temperaturen in na-

jaar en voorjaar zijn adders langer 

actief en verlaten ze hun winterver-

blijf ook af en toe in de winter. De 

trefkans om adders waar te nemen 

strenge vorst, maar een graad of vijf 

onder nul zullen de meeste wel 

overleven. Wel geldt natuurlijk dat, 

als het warm is en ze actief zijn, ze 

energie nodig hebben om niet uitge-

put te zijn als ze zich in het voorjaar 

moeten gaan voortplanten. 

Nu de vlinders in november nog niet 

in winterslaap konden vanwege de 

hoge temperatuur en rond kerst ook 

weer actief waren door het warme 

en zonnige weer kan deze laatste 

warme periode voor een heel aantal 

wel eens funest zijn. Het is de vraag 

of we de invloed van deze warme 

winter terug zullen zien in de aantal-

len die dit voorjaar gaan rondvlie-

gen.  

Bron: De vlinderstichting 

 

Foeragerende vleermuizen in de-

cember en januari 

Op maandag 25 januari gaf de ther-

mometer dubbele cijfers aan. Tegen 

Adder, foto Kees Marijnissen, Stichting Saxifraga 

 

… door het warme en 

zonnige weer kan deze 

laatste warme periode 

voor een heel aantal wel 

eens funest zijn.  
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2015 is het aantal muggen er met 

ruim 80 procent verminderd. Het is 

de vraag of dit een oplossing biedt 

voor een heel land of continent, 

want de bestrijding is slechts plaat-

selijk. Mensen zelf kunnen iets aan 

de muggen doen door alle poeltjes 

met water van hun erf op te ruimen 

of af te dekken. Slapen onder een 

klamboe, insmeren met DEET en 

lange mouwen dragen voorkomt 

muggenbeten. Diverse onderzoe-

kers denken ook dat airconditio-

ning in kantoren en huizen helpt.  

Bron: NRC 

 

Wandelwolf komt terug naar 

Nederland 

De wolf die die het voorjaar van 

2015 door Drenthe en Groningen 

wandelde en op 15 april werd aan-

gereden in Duitsland komt terug 

naar Nederland. ‘Wolven in Neder-

land’ heeft de wolf opgespoord in 

een Duitse vriezer. Omdat het gaat 

om de eerste wolf in 150 jaar in 

Nederland wil ‘Wolven in Nederla-

nd’ hem graag tentoonstellen aan 

het publiek. ‘Wolven in Nederland’ 

gaat de wolf over enkele weken 

ophalen in Hannover en aanbieden 

aan Naturalis, die hem in de collec-

tie zal opnemen naast de 'Wolf van 

Luttelgeest', die niet zelf in Neder-

land terecht was gekomen.  

Bron: Vara’s ‘Vroege vogels’ 

 

Bijen werken langer op dagen 

die voorafgaan aan regenbuien. 

De insecten verzamelen meer 

voedsel en keren relatief laat in de 

middag terug naar hun korf als de 

volgende dag regenachtig is. Mo-

gelijk zijn ze in staat om het weer 

te voorspellen aan de hand van 

luchtvochtigheid, temperatuur en 

atmosferische druk. 

Wetenschappers rustten bij hun 

onderzoek 300 honingbijen uit met 

minuscule chips, zodat hun bewe-

gingen konden worden gevolgd 

met behulp van de computer. 

De onderzoekers konden zien wan-

neer de insecten de bijenkorf ver-

lieten, hoe lang ze buiten waren en 

tiever. Maar dit moet wel zorgvuldig 

gebeuren, want er zitten allerlei 

middelen tussen die gevaarlijk kun-

nen zijn voor de gezondheid. Ook 

insectenetende visjes die worden 

uitgezet in de waterreservoirs kun-

nen muggenlarven effectief bestrij-

den. 

Een andere oplossing is het neerzet-

ten van speciale muggenvallen, die 

de insecten eerst lokken en dan do-

den. Zulke vallen hebben een be-

perkt bereik, maar kunnen lokaal 

wel de muggendruk omlaag bren-

gen. 

Het uitzetten van genetisch gemani-

puleerde muggen is een andere op-

tie. Er is een succesvolle veldproef 

gedaan in Brazilië tegen de gele-

koortsmug. Door paring met gene-

tisch gemanipuleerde mannetjes 

kunnen de vrouwtjes geen vruchtba-

re nakomelingen meer krijgen. 

Sinds het begin van de proef in april 

in de winter is klein, maar het is 

zeker de moeite waard om te gaan 

kijken bij bekende winterverblijven. 

De eerste adder voor 2016 is alweer 

waargenomen, en wel op 10 januari 

in Drenthe. 

De mannetjes komen normaal begin 

maart uit de winterslaap en de 

vrouwtjes enkele weken later. Be-

gin oktober trekken de dieren weer 

richting de winterverblijven. De 

winterwaarnemingen vormen een 

mooie aanvulling op de bekende 

patronen. 

Bron: Ravon 

 

De moeizame bestrijding van die 

enge mug 

Geen muggen, geen besmettingen. 

Maar als muggen ergens eenmaal 

zijn, dan krijg je die niet zo makke-

lijk meer weg. 

In Brazilië werd de gelekoortsmug 

in de jaren vijftig en zestig al een 

paar keer uitgeroeid met chemische 

bestrijdingsmiddelen. Gif spuiten 

tegen muggen gebeurt nog steeds, 

maar met wisselend succes. Verne-

velaars treffen alleen volwassen 

muggen, maar dringen niet goed 

door binnenshuis, waar muggen 

zich verschuilen. Het effect is tijde-

lijk en muggen worden gauw resis-

tent tegen de middelen. 

Behandelen van waterreservoirs 

met larviciden, waardoor de mug-

genlarven worden gedood, is effec-
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Het uitzetten 

van genetisch  

gemanipuleerde  

muggen is een  

andere optie.  
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wanneer ze stopten met werken. Er 

bleek een sterk verband te zijn tus-

sen het weer en de werklust van de 

dieren. Vooral op dagen vooraf-

gaand aan regenbuien waren de 

dieren bovengemiddeld lang actief. 

De bevindingen zijn echter moei-

lijk verklaarbaar, omdat bijen geen 

extra voorraden hoeven aan te leg-

gen voor een regenachtige dag. De 

ecologie van het voedsel verzame-

len is bij bijen niet gebaseerd op 

onmiddellijke behoefte, het is een 

diersoort die een voorraad op-

bouwt. 

Aangezien de bijen bij het Chinese 

onderzoek slechts 34 dagen zijn 

gevolgd, kan het gedrag ook andere 

oorzaken hebben, zoals de bloei 

van bepaalde bloemen. Meer on-

derzoek is dan ook nodig om het 

verband tussen bijenactiviteit en 

regen te verklaren. 

Als bijen daadwerkelijk in staat 

zijn om het weer te voorspellen, is 

het nog een raadsel hoe de insecten 

dat doen. 

Bron: Nu.nl 

 

Verkoop pesticide glyfosaat vijf 

keer hoger dan aangenomen 

Volgens Greenpeace is er een forse 

kloof tussen de gebruikscijfers die 

het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek (CBS) hanteert en de verkoop-

cijfers van de industrie zelf. De 

verkoopcijfers van het beruchte 

onkruidmiddel glyfosaat is maar 

liefst vijf keer zo hoog als het ge-

bruik volgens het CBS. 

Greenpeace roept de regering op 

volledig inzicht te geven in de ver-

koopcijfers van pesticiden en met 

realistische gebruikscijfers te ko-

men. Greenpeace zegt dat de 

Tweede Kamer zich terecht heeft 

druk gemaakt over deze pesticiden. 

Ligt het dan niet voor de hand om 

de samenleving ook inzicht te ge-

ven in de verkoopgegevens van 

deze schadelijke pesticiden? 

Glyfosaat levert problemen op voor 

de drinkwaterwinning en werd 

door de WHO bestempeld als 

‘waarschijnlijk kankerverwek-

kend’. In 2015 richtte Greenpeace 

een verzoek om informatie op grond 

van de Wet openbaarheid van be-

stuur aan het ministerie van Econo-

mische Zaken en de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit om 

inzage te krijgen in de verkoop van 

pesticiden. Greenpeace wil weten 

hoeveel welke pesticiden er ver-

kocht worden in Nederland. Onze 

regering blijkt dergelijke elementai-

re milieugegevens als privacygevoe-

lige informatie van de pesticiden-

multinationals te zien. Een verras-

send standpunt van een overheid die 

zelfverklaard voorstander is van 

open data. Greenpeace: “De pestici-

denindustrie wil dat de samenleving 

geen enkel inzicht heeft in deze ver-

koopgegevens. Tot nu toe heeft het 

ministerie van EZ dat standpunt ge-

steund. Wij denken dat dit in een 

tijdperk van open data niet te recht-

vaardigen is. Het betreft milieu-

informatie over schadelijke pestici-

den, informatie die van groot belang 

is voor ons leefmilieu en die alleen 

daarom al openbaar zou moeten 

zijn” 

Bron: www.duurzaamnieuws.nl 

 

Luchtkwaliteit mogelijk in gevaar 

door 130 kilometer per uur op 

snelwegen  

De luchtkwaliteit komt mogelijk in 

gevaar rond de snelwegen waar 

weer 130 kilometer per uur gereden 

mag worden. Onderzoekers van het 

RIVM en TNO denken dat de kans 

groot is dat de Europese norm op 

die plaatsen wordt overschreden.  

Volgens onderzoek dat minister 

Schultz van Infrastructuur heeft 

laten uitvoeren blijft de luchtkwali-

teit voldoen aan de Europese norm. 

De onderzoekers van het RIVM en 

TNO spreken haar tegen. 

Uit het onderzoek dat Schultz heeft 

laten uitvoeren blijkt dat de concen-

tratie NO2 in de lucht slechts licht 

zal stijgen. Deze zou onder de Eu-

ropese norm van 40 microgram 

per kubieke meter lucht blijven. Het 

RIVM is minder hoopvol. Vanwege 

onzekerheden in de data is het mo-

gelijk dat de concentratie NO2 uit-

eindelijk hoger uitvalt dan de Euro-

pese norm. Zeker nu recent een on-

verwacht sterke toename van de 

files is waargenomen, vermoedelijk 

door de economische groei. Ook 

stimuleert de lage brandstofprijs het 

autoverkeer. 

Schultz streeft er naar dat we uitein-

delijk op 77 procent van de snelwe-

gen 130 km kunnen rijden.  

Bron: De Volkskrant 
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 
Opgericht op vrijdag 18 april 1997 

 
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 

Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 

cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 

gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de ruim-

ste betekenis; 

Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit ge-

bied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed; 

Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschaps-

waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en 

kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 
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