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Natuuragenda

JUNI
16
18
20

donderdag
zaterdag
maandag

19:30
8:00
19:30

bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
vissenwerkgroep

Bellevue
foto@markenleij.nl
vissen@markenleij.nl

zondag
maandag
zondag
donderdag
zaterdag

10:00
19:30
13:00
19:30
8:00

M&L fietsdag
vissenwerkgroep
gezinsactiviteit vissen
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden

Bellevue
vissen@markenleij.nl
Strijbeek
Bellevue
foto@markenleij.nl

AUGUSTUS
maandag
1
maandag
15
18 donderdag
vrijdag
19
zaterdag
20
maandag
29

19:30
19:30
19:30
20:00
8:00
19:30

vissenwerkgroep
vissenwerkgroep
bijeenkomst fotogroep
kopij nieuwsbrief aanleveren
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
vissenwerkgroep

vissen@markenleij.nl
vissen@markenleij.nl
Bellevue
redactie@markenleij.nl
foto@markenleij.nl
vissen@markenleij.nl

SEPTEMBER
maandag
12
15 donderdag
22 donderdag
zaterdag
24
29 donderdag

19:30
20:00
19:30
8:00
19:30

vissenwerkgroep
lezing natuurfotografie, Erik de Jonge
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
vissenwerkgroep

vissen@markenleij.nl
Bellevue
Bellevue
foto@markenleij.nl
vissen@markenleij.nl

OKTOBER
20 donderdag
zaterdag
22

19:30
8:00

bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden

Bellevue
foto@markenleij.nl

NOVEMBER
3 donderdag
10 donderdag
17 donderdag
vrijdag
19
zaterdag
19

20:00
20:00
19:30
20:00
8:00

Algemeen Bestuur
lezing nieuwe wolvensoorten, Dick Klees
bijeenkomst fotogroep
kopij nieuwsbrief aanleveren
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden

JULI
3
4
10
21
23

Bellevue
Bellevue
Bellevue
redactie@markenleij.nl
foto@markenleij.nl
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Gezinsactiviteit
vissen

GEZOCHT:
Webmaster/
webmistress

Tekst: Jan Meesters

B

ij de Natuurvereniging Mark en Leij vangen ze
geen walvissen, maar met een schepnet de beken
en sloten afstruinen, dát is het wel. En dan vang je allerlei visjes en andere kruip- en zwembeestjes. Dat
doen we dan met de hele familie (gezin). Breng vader,
moeder broers en zusjes mee. Ook opa’s en oma’s vinden dit hartstikke leuk. Normaal mag het niet, maar nu
wel!
We hebben limonade en een lekkere hap. Er zijn mensen
bij die je helpen en die er verstand van hebben en die
precies vertellen wat je in je potje hebt zitten. Zo iemand
heet een ecoloog. Lijkt mij leuk en het lijkt mij ook leuk
voor volwassenen.
Bij dat vissen kun
je op een hoog niGratis
veau meedoen aan
Gezinsactiviteit vissen
determinatie (wat
zie ik in mijn potje)
Zondag 10 juli
en inventarisatie
(hoeveel van welke
Aanvang: 13:00 uur
soort zit er waar).

Kruising
GoudbergsewegHeistraat
Strijbeek

Tekst: Joost van den Ouweland

F

rans, onze huidige webmaster, speelt nu alweer
meer dan 10 jaar webmees voor Mark en Leij.
Hij is nog lang niet versleten, maar vindt het wel tijd
worden voor verandering/vernieuwing/verjonging.

Wat voor een verse master/mistress zoeken we dan
wel?
Je hebt enige affiniteit met websites.
Het lijkt je leuk om onze website eens eigenwijs op te
pimpen of radicaal te vernieuwen. Een uitgebreide
technische- of programmeerkennis is niet vereist. Een
9 tot 5 mentaliteit is geen bezwaar.
Wij bieden:
Een ideale werkplaats, namelijk gewoon thuis. Een
grote mate van zelfstandigheid. Een uitgebreide uitleg
over de werking van de huidige site. Techniek.
Voor degenen die toch iets meer van de techniek willen weten: de huidige site is gebouwd met WordPress,
een open-source content management systeem, met
daaraan gekoppeld een aantal extra modules, zoals de
nieuwsbrief. De website staat op een eigen (virtuele)
Linux host.
Tenslotte geeft Frans nog eens aan dat het onderhouden van websites echt geen ingewikkelde klus is. Heb
je interesse om als Mark en Leij webmaster/mistress
aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Frans
Vermeer:
webmees@markenleij.nl
In het geval zich meerdere gegadigden melden is een
duo”baan” natuurlijk ook mogelijk.
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Lezing

Lezing natuurfotografie
Erik de Jonge
Donderdag
15 september
Aanvang: 20:00 uur
Café-restaurant
Bellevue Chaam

Natuurfotografie
Tekst: John van Raak
Foto’s: Erik de Jonge

O

p donderdag 15 september
geeft natuurfotograaf Erik de
Jonge een boeiende dialezing over
fotograferen in de natuur.
Erik: "Ongekende schoonheid, eindeloos ontdekken, diepe verwondering. Dat is wat de natuur ons biedt
en wat ik erin zie en ervaar. Nooit
weet je alles. Steeds word je verrast. Dagelijks mag ik dat ervaren
dankzij mijn werk als boswachter
bij Brabants Landschap. Al jong
had ik de behoefte om de schoonheid van de natuur vast te leggen en
zo ook iets van de verwondering
daarover aan anderen over te dragen. Ik ben er van overtuigd dat het
in beeld brengen hiervan een belangrijk middel is om draagvlak te
verkrijgen voor het behoud en beheer van natuur.

… de kennis van het terrein
en de wetenschap
‘hoe de hazen lopen’
zijn een belangrijke basis
voor goede foto’s. ...

Dankzij mijn werk in de natuur heb
ik unieke mogelijkheden voor natuurfotografie. De kennis van het
terrein en de wetenschap ‘hoe de
hazen lopen’ zijn een belangrijke
basis voor goede foto’s. Mijn werkgebied ‘de Brabantse Wal’ is sterk
afwisselend. Van een uitgestrekt
zoetwatermoeras met kreken en een
groot meer tot een gortdroog stuifzandgebied, veel oude loofbossen en
statige landgoederen. Die afwisseling zorgt voor een grote diversiteit
aan soorten en landschappen waarin
ik nog lang niet uitgefotografeerd
ben! Een groot deel van mijn foto’s
is daar dan ook gemaakt.

Vaak worden mijn foto’s gebruikt
door mijn werkgever Brabants
Landschap: voor het kwartaalblad,
allerlei publicaties, exposities en de
website. Op die manier komen de
foto’s het behoud van de Brabantse
natuur ook weer ten goede. Mooie
voorbeelden daarvan zijn: het boek
‘Ontdek de Brabantse Wal’ door
Willem de Weert en de foto expositie over vogeltrek in bezoekerscentrum ‘de Kraaienberg’ in Bergen op Zoom."
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Mark & Leij fietsdag

We zijn er
bijna

Tekst: Jan Meesters
Penningmeester Mark & Leij

W

e zitten nog te wachten op
de jaarbijdragen van ongeveer 65 leden.
We willen u vragen dit nog even
voor uw vakantie te regelen, dan
kan de penningmeester ook met een
gerust hart op vakantie.
Want niet op tijd betalen betekent
in dit geval 19 brieven maken, in
enveloppen doen en laten bezorgen
(en dat kost ongeveer € 8,50 en een
halve dag werk). Er zijn ook mensen die niet op tijd betalen maar
gelukkig wel een e-mailadres hebben. Voor de rekenaars onder u: dit
betekent 46 e-mails maken
(ongeveer 2 uur werk).
Dit is allemaal te voorkomen als
ook deze leden gebruik zouden willen maken van de incassomachtiging die inmiddels twee keer is toegezonden. Ik wil benadrukken dat
de vereniging enorm blij is met uw
lidmaatschap. Hierdoor kunnen wij
een verschrikkelijk mooie nieuwsbrief blijven maken en doorgaan
met het beschermen van de natuur
in onze prachtige omgeving.

Daarvoor is ook uw jaarbijdrage
hard nodig!

Tekst: Sandra Reijnders

O

p 3 juli is weer onze onvolprezen Mark & Leij fietsdag. Net als elk
jaar gaan we weer genieten van natuurschoon en ander schoon in
onze directe omgeving. Iedereen is welkom. Ook als je geen lid bent van
natuurvereniging Mark & Leij, ben je van harte welkom om je bij ons aan
te sluiten.
Neem je fiets, een lunchpakketje en een goed humeur mee en bestel alvast
mooi fietsweer. Onderweg zijn er diverse stopplaatsen om gezellig bij te
kletsen of om kennis te maken met nieuwe gezichten.
Welke plaatsen we gaan bezoeken is nog een verrassing. De afstand zal wat
korter zijn dan vorige jaren, want de ervaring leert dat de gemiddelde leeftijd
licht aan het stijgen is. Ongeveer 40 kilometer met vele tussenstops liggen in
het verschiet.

Mark & Leij
Fietsdag
Zondag
3 juli
Aanvang: 10:00 uur
Café-restaurant
Bellevue Chaam
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Samen uit één pot
Met z’n allen uit één potje vogelpindakaas eten.
Kunnen wij nog een voorbeeld aan
nemen!
Foto’s Marianne van Riel

Een andere kijk op het Markdal
Tekst: Joop van Riet, secretaris
Markdal.
Foto’s: Vereniging Markdal

D

e ontwikkelingen in het
Markdal gaan snel. Daarom
hier alweer een update met eerst
een terugblik over hoe het begon.
De ontwikkeling in het Markdal
stagneerde al jaren. Dat was de reden om met gelijkgestemde verenigingen en agrariërs vlak voor de
provinciale verkiezingen in 2011
een avond in Vianden te beleggen.
Mensen uit het Markdal noemden

daar hun wensen en provinciale
lijsttrekkers reageerden. De lijstrekkers stelden in ieder geval - net als
de volle zaal - dat er wat moest gaan
gebeuren. En zowaar na de verkiezingen en veel overleg vond de provincie dat het Markdal een ideaal
proefgebied kon zijn waar betrokkenen gezamenlijk zelf vorm konden
geven aan de verdere inrichting van
het Markdal. Daarvoor werd de Vereniging Markdal duurzaam&vitaal
opgericht waarmee de Provincie
eind 2013 een overeenkomst sloot
over de in het Markdal in vijf jaar te
bereiken doelen. Zoals verwerving

van minstens 100 ha voor natuur en
uiteindelijk een vrij stromende en
meanderende Mark. Met ruimte
voor boeren om een goede boterham te verdienen. De provincie
stelde daarvoor haar budget en ook
beleidsruimte ter beschikking. Gemeenten Alphen-Chaam, Breda en
het Waterschap sloten daarbij aan.
Sjef werd plv. voorzitter en ik werd
secretaris.
Inmiddels is er zo’n drie jaar hard
gewerkt met alle belanghebbenden
in het Markdal. Schets- en ontwerpsessies, richtingwijzers en
visies zijn daarvan het resultaat. De
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voorlopige resultaten werden op de
voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Markdal dit jaar gepresenteerd. Jettie Rattink (voorzitter)
deed dat aan de hand van het thema
‘Een andere kijk op het Markdal’.
Dit keer in de mooie grote zaal van
woon-zorgcentrum De Donk in Ulvenhout. De bijna 100 belangstellenden, waaronder de zuiderburen
van Natuurpunt Markvallei (B),
werden onthaald met ‘drone’ opnames van een waterrijk Markdal. Dat
geeft ook vanuit de lucht ‘een andere kijk op het Markdal’ en ziet er
verassend prachtig uit. Gezien alle
plannen die vervolgens geschetst
werden kunnen dit historische opnames worden. Zo gaat er een vrij
stromende Mark komen, met kilometers meer meanders en waar mogelijk zonder stuwwerking. Er is
door het uitgangspunt van vrijwilligheid en ‘werken van binnen uit’
veel samenwerking met grondeigenaren en boeren ontstaan. Zo is er
in tegenstelling tot vroegere plannen al veel grond echt verworven.
Zowel voor betere landbouw als
voor natuur. Het streven is een
evenwicht tussen de belangen van
landbouw, natuur, water en rustige
recreatie. Nu er duidelijk wordt hoe
het er uit kan gaan zien, zijn er samen met Alphen-Chaam, Breda en
Waterschap Brabantse Delta voorstellen met het ‘Perspectief voor het
Markdal’ aan de provincie gedaan
om dit verder vorm te geven,. Dit
omvat ook ruimtelijke aanpassingen
en de herbegrenzing van het Natuur
Netwerk Brabant (vroeger EHS)

Foto: Rob Agasi

Foto: Marth Wildhagen
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waarmee de natuurlijke structuur
met robuuste ecologische verbindingen via zijbeken van de Mark wordt
versterkt.
Om resultaten te bereiken gebeurt
alles op basis van vrijwilligheid.
Natuurlijk zal nooit voor 100% aan
alle wensbeelden voldaan kunnen
worden. Herbegrenzing betekent
altijd veranderingen, zowel er bij als
er af en zijn er ook kritische reacties. Die worden besproken om tot
verbeteringen te komen. Een verschil met de EHS (beleidsambities
voor de vaak verre toekomst) is dat
het nu gaat om realisatie op de korte
termijn van een paar jaar. Dit omdat
er op basis van vrijwilligheid al afspraken over de gronden gemaakt
konden worden.
De procesmanager Marcel van Miert
schetste hoe er al vele hectares verworven konden worden en de 100
ha in zicht is. Zo komt er meer
ruimte voor natuur met ook
betere
ruimte
voor land- en
tuinbouw activiteiten. Op kleine
schaal werkt dat
nu al door. Er
worden al gronden in pacht
uitgegeven, met
voorwaarden
voor extensief
beheer, zonder

mais en alleen stalmest. Marcel liet
diverse schetsen van mogelijke
toekomstige inrichting zien, met
voorbeelden bij Heerstaaijen en de
uitmonding van de Chaamse Beek
in de Mark. De aanwezigen in de
Donk vroegen zich verbaasd af of
ze dat nog allemaal gaan meemaken voordat ze zelf in De Donk
zouden wonen? Het antwoord was
hoopgevend. Verwacht wordt dat
met 1 à 2 jaar al de eerste resultaten te zien zullen zijn.
Maar eerst zal de provincie voor de
voorstellen van het Perspectief
voor het Markdal (waaronder het
nieuwe Natuur Netwerk Brabant)
groen licht moeten gaan geven.
Daarvoor wordt ook de mening van
Mark en Leij gevraagd, met name
of de plannen verder te verbeteren
zijn. Niet ieders wensbeelden zullen 100% gerealiseerd kunnen worden, het paradijs bestaat niet, en in
luchtkastelen groeien geen orchideeën, maar het gaat om een positieve balans met meer kansen voor
natuur en bedrijvigheid. Iets dat
bovendien in enkele jaren gerealiseerd kan gaan worden. Daar wordt
nu aan gewerkt. Zie ook website
www.verenigingmarkdal.nl
met de voorstellen voor Perspectief
voor het Markdal.
(Wordt vervolgd).
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Inventarisaties vissenwerkgroep
en waterschap vergeleken
Tekst: Jeroen Stoutjesdijk, Merlijn
Hoftijzer en Marco Beers
Foto’s: Merlijn Hoftijzer

S

inds 2000 inventariseert de
Vissenwerkgroep van Mark &
Leij de zijbeken van de Boven
Mark en de laatste tien jaar onderzoekt Waterschap Brabantse Delta
regelmatig deze beken. De verzamelde gegevens laten zien dat de
rivierdonderpad de afgelopen jaren de beken op trekt. De vangsten
van de kleine modderkruiper door
de vissenwerkgroep vormen een
waardevolle aanvulling op de gegevens van het waterschap.
Eerste vergelijking van vangsten
De Vissenwerkgroep Mark & Leij
en Waterschap Brabantse Delta onderzoeken al vele jaren de visstand
in beken ten zuiden van Breda. De
vissenwerkgroep doet dat verschillende keren per jaar met zogenaamde steeknetten waarbij nabij bruggen en duikers trajecten van circa
50 tot 100 m lengte worden afgevist. Het waterschap voert in de
beken ten zuiden van Breda twee
typen visonderzoek uit. Om de ac-

Deze vergelijking
beperkt zich
tot de beschermde soorten
rivierdonderpad
en
kleine modderkruiper.

tuele toestand en ontwikkelingen in
beeld te brengen bemonstert het waterschap eens per drie jaar een aantal
trajecten in de beken. Trajecten in
brede beken worden met een net,
een zogenaamde zegen, bemonsterd
en de oevers en smallere beken met
een elektro-visapparaat. Daarnaast
onderzoekt het waterschap met fuiken de werking van vispassages.
Voor deze nieuwsbrief maakten wij
een eerste vergelijking van de vangsten van vissenwerkgroep en waterschap. Deze vergelijking beperkt
zich tot de beschermde soorten rivierdonderpad en kleine modderkruiper.
Rivierdonderpad
In 2013 trof het waterschap in de
beken ten zuiden van Breda voor het
eerst de rivierdonderpad aan (zie
tabel 1). Toen werden in het voorjaar in de Bavelse Leij enkele exemplaren gevangen tijdens de monitoring van de vispassage bij de monding met de Boven Mark (zie kaart).
Later dat jaar zijn in de Chaamse
beken op twee locaties in totaal drie
exemplaren aangetroffen.
Een jaar eerder, in 2012, werden er
door de vissenwerkgroep twee
exemplaren van de rivierdonderpad
gevonden op dezelfde locatie: de
vispassage in de Bavelse Leij bij de
monding met de Boven Mark (zie
tabel 2). Een bijzondere vangst,
want rivierdonderpadden waren
sinds de jaren zestig niet meer aangetroffen in het werkgebied van de
vissenwerkgroep. Toen de vissenwerkgroep in de zomer van 2015

naar dezelfde locatie terugkeerde,
waren de leden van de werkgroep
blij verrast op het moment dat de
ene na de andere rivierdonderpad
werd opgevist. De betreffende vispassage bestaat uit een snel stromend stukje beek met een bodem
van voornamelijk losse keien met
over circa 25 m lengte een hoogteverschil van ongeveer 0,3 m. In
totaal werden er 12 rivierdonderpadden gevangen, variërend van
juveniel tot adult. Eén van de leukste vangsten van de vissenwerkgroep tot op heden. Vermoedelijk
is de rivierdonderpad uit de Mark
via de singels van Breda, de Boven
Mark en vervolgens de Bavelse
Leij en Chaamse beken op getrokken. Gezien de vangst van juveniele exemplaren in 2015 lijkt de rivierdonderpad zich in ieder geval
in de Bavelse Leij ook voort te
planten en een populatie te vormen.
Dit jaar inventariseert de vissenwerkgroep onder andere de Molenleij en bij de eerste inventarisatie
op 26 april vingen de leden in de
monding van deze beek vijf adulte
rivierdonderpadden. De eerste bekende waarneming van deze soort
in de Molenleij. Ook in deze beek
bestaat de vangstplaats uit een traject van snelstromend water met
veel losse keien en gordels van
submerse vegetatie. Met spanning
wordt dan ook uitgekeken naar de
vangsten op de volgende locaties,
waarbij gehoopt wordt dat de rivierdonderpadden ook verder
stroomopwaarts voor komen.

Mark & Leij Nieuwsbrief
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Een van de Rivierdonderpadden die door de vissenwerkgroep van natuurvereniging
Mark & Leij in januari 2012 in de monding van de Bavelse Leij werden gevangen.

Kleine Modderkruiper
Met de vangst in het Merkske in
2006, is de kleine modderkruiper
door het waterschap voor het eerst

in het stroomgebied van de Boven
Mark aangetroffen (zie tabel 1). In
2007 en in 2013 is deze soort ook in
de Boven Mark gevangen. Verder is

door het waterschap de kleine modderkruiper in het stroomgebied van
de Boven Mark alleen nog in 2010
in de Bavelse Leij aangetroffen. In

Een kleine modderkruiper die door de vissenwerkgroep van natuurvereniging Mark & Leij
in zomer 2015 in de Bavelse Leij ter hoogte van de Charlotte Cuypersdreef werd gevangen.
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Tabel 1. Vangsten aan rivierdonderpad en kleine modderkruiper per jaar per beek bij onderzoeken van waterschap Brabantse Delta in het
stroomgebied van de Boven Mark.

Vissoort

Onderzoek

Jaar

Beek

Aantal locaties

Aantal vissen

Rivierdonderpad

Toestandbepaling

2013

C haamse beken

2

3

Rivierdonderpad

Monitoring vispassages

2013

Bavelse Leij

1

2

Kleine modderkruiper

Toestandbepaling

2006

Merkske

1

1

2007

Boven Mark

1

1

2010

Bavelse Leij

1

1

2013

Boven Mark

1

1

alle gevallen is slechts één exemplaar per keer gevangen. Waarschijnlijk komt deze soort in lage
dichtheden voor, maar wordt door
de toegepaste inventarisatiemethode
door het waterschap vaak gemist.
De eerste vangst van de kleine
modderkruiper door de vissenwerkgroep werd gedaan in het Merkske
in 2001 (zie tabel 2). Met een
vangst van twee exemplaren duurde
het tot 2006 voordat er weer kleine
modderkruipers in het net van een
van de leden zat. In dat jaar werden
de modderkruipers zowel in de
Chaamse beken als in de Bavelse
Leij opgevist. Pas in 2007 en 2008
werden er weer exemplaren gevangen in het Merkske; onder andere
op precies dezelfde locatie als in
2001 (Vosterschoor). Vorig jaar
zomer, toen de vissenwerkgroep
weer in de Bavelse Leij viste, werden in totaal acht volwassen exemplaren gevangen. De vissen zaten
ook in deze beek op precies dezelfde locatie als waar ze in 2006 en
2011 werden gevangen. In andere
delen van de Bavelse Leij was de
kleine modderkruiper nooit aangetroffen. Dit alles doet vermoeden
dat de vissen vaste locaties in de
beek bewonen. In de Bavelse Leij
kenmerkt deze plek zich door verschillen in stroomsnelheden, een
schone zandbodem en voldoende
stroomgordels van waterplanten.
Verrassend was het dan ook dat dit
jaar, in het voorjaar van 2016, op
ongeveer 500 m stroomopwaarts
van de originele standplaats vier

Tabel 2. Vangsten aan rivierdonderpad en kleine modderkruiper per jaar per beek bij inventarisaties van vissenwerkgroep Mark & Leij.
Vissoort

Jaar

Beek

Rivierdonderpad

2012

Bavelse Leij

2

2015

Bavelse Leij

12

2016

MolenLeij

5

2001

Merkske

2

2006

C haamse beken

1

2006

Bavelse Leij

2

2007

Merkske

1

2008

Merkske

6

2011

C haamse beken

4

2011

Bavelse Leij

2

2015

Bavelse Leij

8

2016

Bavelse Leij

4

Kleine modderkruiper

juveniele exemplaren van de kleine
modderkruiper werden gevangen.
Het betrof hier overigens een meanderend beekgedeelte dat nog maar
sinds 2009 bestaat. Ondanks dat er
op deze locatie redelijk vaak door
enkele leden van de werkgroep
wordt gevist in het kader van educatieve activiteiten, waren hier nog
nooit eerder kleine modderkruipers
gevangen. Dit doet vermoeden dat
de populatie zich langzaam stroomopwaarts aan het uitbreiden is; de
moeite waard om in de gaten te houden.
Vergelijking vangsten
Het interessante aan het vergelijken
van de verschillende inventarisatiegegevens is dat het waterschap en de
vissenwerkgroep met verschillende
methoden inventariseren. De vangst
van de soortensamenstelling hangt
erg af van de methode die er wordt

Aantal vissen

toegepast. De verschillen tussen
waterschap en vissenwerkgroep
kunnen op basis van de vangstgegevens van enkel de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad
niet goed statistisch vergeleken
worden, doordat beide inventarisaties met te uiteenlopende parameters worden uitgevoerd (denk aan
locatie, methoden, lengte van inventarisatie, et cetera). Echter kan
je op basis van beide methoden wel
aannames doen. Elektrovissen is
een effectieve methoden om voornamelijk vrij zwemmende soorten
zoals winde, snoek, blankvoorn en
karper te vangen. Het inventariseren met steeknetten heeft als voordeel dat je over de bodem sleept en
daarmee voornamelijk bodemvissen vangt, maar juist minder vrij
zwemmende soorten. Echter, het
toepassen van steeknetinventarisaties is arbeidsintensiever in verge-
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Kopijdata en
nieuwsbrieven
Nieuwsbrief voorjaar
Inleveren kopij tot vrijdag half februari
Verschijnt omstreeks half maart
Nieuwsbrief zomer
Inleveren kopij tot vrijdag half mei
Verschijnt omstreeks half juni
Nieuwsbrief najaar
Inleveren kopij tot vrijdag half augustus
Verschijnt omstreeks half september
Nieuwsbrief winter
Inleveren kopij tot vrijdag half november
Verschijnt omstreeks half december
Agenda
Kijk voor de precieze kopijdata in
de natuuragenda op pagina 2 of op
www.markenleij.nl\agenda
of meld je aan voor de digitale
kopij-reminder bij
redactie@markenleij.nl

Kaart 1. Locaties met gevangen aantallen rivierdonderpad en kleine modderkruiper bij onderzoeken van waterschap Brabantse Delta en vissenwerkgroep Mark & Leij.

lijking tot andere methoden en
daarom niet altijd toepasbaar zonder vrijwilligers. Aan de andere
kant is het steeknet bij uitstek een
vangtuig dat makkelijk door vrijwilligers gehanteerd kan worden.
De samenwerking tussen waterschap en vissenwerkgroep is daarom essentieel om een goed en volledig beeld te vormen over de visstand van onze wateren aan de
zuidkant van Breda.

De vissenwerkgroep zal, in afstemming met het waterschap, dit jaar op
zes locaties in de Chaamse beek
gaan inventariseren. Dezelfde locaties worden door het waterschap ook
dit jaar geïnventariseerd. Door het
toepassen van de verschillende methoden zullen beide inventarisaties
elkaar goed aanvullen. De werkgroep heeft tot op heden nog geen
rivierdonderpadden gevangen in de
Chaamse beken, iets wat zij dit jaar
hopen te doorbreken.

Heb jij een mooie foto voor
de voorpagina die past bij het
seizoen van de volgende
nieuwsbrief?
Stuur hem naar Sandra:
redactie@markenleij.nl
De voorpaginafoto dient op
een formaat van 19 cm breed
en 22 cm hoog nog minimaal
300 dpi te hebben en is bij
voorkeur gemaakt in ons
werkgebied.
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Ga mee op pad met fotowerkgroep
Mark & Leij
Tekst en foto’s: Liek van Engelen

W

e zijn klein maar actief, we
houden van de natuur en
we trekken er minimaal één keer
per maand samen op uit om een
deeltje van het Mark & Leij gebied
onder de loep te nemen.
Dat wil niet zeggen dan we alleen
maar foto's maken van hele kleine
dingen, zoals plantjes, mosjes,
beestjes.... nee, we fotograferen net
zo graag vogels, bomen, het landschap en het grotere geheel. Maar
iedereen heeft natuurlijk zo zijn/
haar eigen voorkeur. Daarnaast willen we graag eenieder laten meegenieten van onze foto's via de fototentoonstelling en de Nieuwsbrief
en wie weet wat er nog meer
komt...?

Kom jij onze groep versterken?

We komen elke derde donderdagavond van de maand bij elkaar om
de foto's die we gemaakt hebben
samen te bekijken op het grote
scherm (via een usb stickje).

het is en dat pluizen we dan op die
avond uit.

Soms hebben we iets gezien of gefotografeerd zonder te weten wat

Daarna overleggen we in welk gebied we de zaterdag daarna gaan

fotograferen. Als op dat moment
iets onze speciale aandacht heeft,
dan zoeken we daar het passende
gebied bij.
Lijkt het je leuk om eens met ons
mee op pad te gaan, geheel vrijblijvend, om te proeven? Je hoeft echt
geen spiegelreflexcamera te hebben
om iets moois vast te leggen. Het
gaat erom dat je iets moois kunt
zien en dan is vastleggen de volgende stap. Dat kan bijvoorbeeld al met
een mobieltje of compact camera!
Bij de fotowerkgroep van Mark &
Leij kunnen we veel van elkaar leren, bijvoorbeeld: hoe we iets moeten aanpakken om het mooi in beeld
te krijgen. Dit waren zomaar een
paar voorbeelden van dit jaar in ons
Mark & Leij gebied.
Kom jij onze groep versterken?
Mail voor informatie naar Liek van
Engelen (coördinator fotowerkgroep) via:
foto@markenleij.nl

Mark & Leij Nieuwsbrief

13

Tekst: Liza van Velzen
Foto’s: Jos Mensen

D

onderdagavond 10 april jl.
gaf Jos mensen een fascinerende lezing over vlinders, rupsen
en eitjes. De zaal in Bellevue zat zo
goed als vol. Jos fotografeert al
twintig jaar en in die twintig jaar
heeft hij 150 vlindersoorten gefotografeerd. In Europa bestaan circa
3000 vlindersoorten, in Nederland
ongeveer 2000. Dit zijn dag- en
nachtvlinders.
De lezing begon met de eisoorten
en de enorme variatie daarin. Elke
vlindersoort heeft zijn eigen eisoort
qua kleur, vorm, grootte en voedsel
bij het ei. Ook legt elke vlindersoort
op zijn eigen manier eieren. De één
legt haar eieren op kool (koolwitje),
de ander legt haar eieren in een
spinsel. Het oranjetipje legt haar
eieren op de pinksterbloem en de
brandnetel zit vaak vol met eieren
van allerlei vlinders. Ook is het bij
elke vlindersoort weer een verassing wannéér de eieren uitkomen.
De rupsen die uit de eieren komen
zijn eveneens totaal verschillend

van kleur en vorm. Elke rups heeft
16 poten en op zijn lijf zitten luchtgaten. Een rups is een vreetmachine
en is vooral te vinden in groentetuinen. Gedurende de rupsperiode
barst de rups vier keer uit zijn kleding. Sommige rupsen eten na het
vervellen hun kleding op. Rupsen
hebben allerlei technieken om zich
te verdedigen tegen vijanden, zoals
zichzelf opblazen of zichzelf camoufleren, zoals de rups van de
iepentakvlinder, die sprekend op
een takje lijkt.

Na het verpoppen, wat ook elke
soort anders doet, komt de vlinder
tevoorschijn. Na een paar uur opwarmen en vleugels strekken, kan
de vlinder vliegen. De ene vlinder
leeft een week en de andere een
stuk langer. Er zijn ook vlinders die
niks eten gedurende hun leven als
volwassen vlinder (imago). Dus bij
de volwassen vlinders zie je ook
een enorme variatie in kleur, vorm
en leefwijze.
Jos heeft ons allen gefascineerd met
zijn verhaal over vlinders. Hij
bracht zelfd (dode) vlinders en eieren mee. Enorm veel tijd, passie en
liefde heeft Jos gestopt in het fotograferen van vlinders. Jos eindigde
met een film over de koninginnepage. Dat is een trekvlinder uit ZuidEuropa. Zijn kleinzoon Tim vertelt
het verhaal alsof hij de koninginnepage zelf is. Dit filmpje is ook te
vinden op youtube. Zoek op de
naam: “Koninginnepage van eitje
tot vlinder (Papilio machaon)”.
Ik kijk er naar uit om de koninginnepage ooit tegen te komen.

Koninginnepage

Heideblauwtje

Verslag lezing vlinders door Jos Mensen
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Terugblik wereld
vismigratiedag

Word jij ons nieuwe
foto
redactielid?
Tekst: Sandra Reijnders
Foto’s: Liek van Engelen

D
Tekst: Marco Beers, Merlijn Hoftijzer
Foto’s: Merlijn Hoftijzer
De vissenwerkgroep van Mark & Leij organiseerde
samen met gemeente Breda en waterschap Brabantse
Delta op 21 mei een visactiviteit in het kader van de
Wereld Vis Migratiedag. Vele mensen kwamen naar de
Molenleij in het Brabantpark in Breda waar een vispassage is aangelegd. Van jong tot oud en van scholier tot
bestuurder namen een schepnet ter hand om te vissen
naar waterbeesten. De vangsten varieerden van zoetwaterpissebedden, slakken en waterschorpioenen tot
Amerikaanse rivierkreeften, bermpjes, jonge snoekjes
en grote riviergrondels. Deze vangstgegevens kunnen
ons veel vertellen over de kwaliteit van een watergang.
Geïnteresseerd keken bezoekers naar de aquariums die
in de loop van de ochtend gevuld werden met alle
vangsten. Dankzij onder andere de leden van de vissenwerkgroep werd deze dag een geweldig succes.

enk je eens in hoe onze nieuwsbrief eruit zou
zien zonder foto’s. Dat zou een schokeffect teweeg brengen. Dat willen we voorkomen, dus zijn we
op zoek naar een nieuw foto redactielid. Dus vind je
het leuk om met foto’s bezig te zijn, dan is dit jouw
kans!
Gezellige redactie
Een kleine week na de kopijdatum is ‘s avonds de redactievergadering. Hier is het altijd erg gezellig. Na het
doornemen van de kopij, ben je vrij om nog even te
blijven hangen. Naar huis gaan mag natuurlijk ook.
Tijdens het doornemen van de kopij, bespreken we ook
welke foto’s er al zijn. Voor enkele rubrieken mag jij
de foto’s gaan zoeken bij de fotowerkgroep of op internet.
Vier keer per jaar
De nieuwsbrief komt maar vier keer per jaar uit, dus de
tijdsbesteding valt reuze mee. In een periode van 2 à 3
weken zorg je met fotoshop dat de foto’s voldoen aan
de eisen van de drukker. Dat is vrij eenvoudig. Dat kan
je in een uurtje leren. We zorgen dat je het programma
op je pc krijgt als je het niet hebt.
Je werkt met mij samen via internet, dus je zit lekker
thuis achter je eigen pc en je bewerkt de foto’s op het
moment dat het jou uitkomt. De foto’s zetten we
in een gezamenlijke werkomgeving waar we allebei
bij kunnen.
Heb je interesse of vragen?
Stuur dan even een mailtje
naar mij:
redactie@markenleij.nl
Of een app-je: 06-10797154
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Waar zijn de steenuiltjes?
Tekst: Sjef Langeveld
Drie weken geleden bleek dat de
steenuiltjes, die hun thuis hebben
in de steenuilennestkast in een
boom bij Piet van Loon in Galder,
waren vertrokken. Eén is er gelukkig wel weer gesignaleerd.
Aanleiding
De vereniging Markdal heeft met
diverse bedrijven afspraken gemaakt en deze afspraken vastgelegd in het meerwaardeplan voor
het Markdal “Perspectief voor het
Markdal”. De gemeente AlphenChaam onderschrijft het meerwaardeplan en gebruikt het als leidraad
voor haar beleid. Dit geeft de mogelijkheid om vooruitlopend op de
vaststelling voor vijf jaar een omgevingsvergunning af te geven.
Frank van Alphen is één van die
bedrijven waar afspraken mee zijn
gemaakt en is op eigen initiatief en
in overleg met de gemeente begonnen met de grondwerkzaamheden
op zijn aardbeienplantenbedrijf.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en het bestaande ruimtelijke ordeningsregime.
Werkzaamheden
De afspraken omvatten het inrichten van 5 hectare voor de gecontroleerde teelt, waarvan nu de eerste 3
ha worden uitgevoerd. Er wordt
geëgaliseerd en er worden teeltvoorzieningen aangebracht. Ook
wordt de grensaanpassing meegenomen tussen het bedrijf van Frank
van Alphen en Piet van Loon, een
correctie die zij onderling rechtens
hadden afgesproken. De graslaag is
gefreesd en er is opnieuw ingezaaid. De houtwallen zijn blijven
staan, er is een bestaande ondiepe
sloot gedempt en een nieuwe gegraven. Er zijn struiken verwijderd,
waardoor het biotoop verstoord is.
Ook heeft bij dit grondwerk een

graafmachine met zijn werkarm tegen de takken van een eik gestoten.
Met een motorzaag zijn die takken
verwijderd.
Steenuilen
Juist in deze eik zit een steenuilenbroedkast. Die uilen zijn aanvankelijk verjaagd. Eén is er gelukkig weer gesignaleerd. Of ze terug
op het nest zijn, is nog niet duidelijk. We hopen daar binnenkort iets
meer over te horen van Martin van
Leest. De Flora en faunawet is hier
niet goed gehanteerd. De biotoopaantasting valt binnen de 500 meter
grens die daar voor de steenuilen
wordt gehanteerd. De eigenaren van
de gronden kenden deze regel niet.
Afname milieudruk
De afwerking van het grondverzet
bij Frank van Alphen moet nog
plaats vinden. Dat gebeurt op basis
van het landschapsontwerp. Dat ontwerp houdt in dat de hele inpassing
van het bedrijf in het landschap optimaal wordt uitgewerkt, rekening
houdend met alle factoren. De inbreuk op het landschap wordt niet
alleen gemitigeerd en gecompenseerd door het natuurlijker watersysteem en het beschikbaar stellen van
5,5 hectare voor de NNB*. De beschikbare oppervlakte voor het bedrijf wordt ook 5,5 ha kleiner. De
milieudruk van het hele bedrijf zal
dus drastisch minder worden, vooral
ook door het gesloten watersysteem
waarmee eventueel milieubelastende
stoffen worden weggevangen.
Leermoment
De Brabantse Milieu federatie en de
West Brabantse vogelwerkgroep
hebben vragen gesteld over het
graafwerk, net als leden van de vereniging Mark & Leij. Hoewel er
formeel juist is gehandeld, hebben
de stichting en de vereniging Markdal en de gemeente Alphen-Chaam,
de conclusie getrokken dat het beter

was geweest als ze vooraf een aantal inhoudelijk betrokkenen hadden
laten weten wat er op stapel stond.
Dus eerder deze uitvoeringsplannen
kortsluiten, naast de formele procedure.
De vereniging Markdal trekt nog
andere conclusies. Als in de naaste
toekomst uitvoeringswerken gaan
plaatsvinden, voor het graven van
de nieuwe Mark, dan is het belangrijk vooraf andere organisaties en
personen hierover te informeren.
Belangrijke spelers daarin zijn de
plaatselijke verenigingen waaronder
de West Brabantse Vogelwerkgroep
en de natuurvereniging Mark &
Leij. Het is niet de bedoeling dat de
vereniging Markdal in hun plaats
treedt als het om adviezen of klachten over natuur, landschap en milieu gaat. Eerder is het zaak dat in
samenwerking de uitvoering goed
wordt afgestemd en men elkaar ondersteunt. Ook is het belangrijk de
uitvoering te laten begeleiden door
een water-, natuur- en landschapsdeskundige, die in het werk kan
sturen of bijsturen door te adviseren
aan de stichting Markdal.
Positieve balans
Omdat het plan kwaliteitsverbetering van natuur en landschap inhoudt en ruimte beschikbaar maakt
voor de KRW, de NNB en de EVZ,
is er een positieve balans ten opzichte van de ingrepen in natuur en
landschap. Daarnaast wordt milieuwinst en maatschappelijke winst
geboekt. Laat dit een uitdaging zijn
voor anderen in het Markdal die het
systeem nog belasten.
En tegelijk wordt vooral ook het
biotoop voor de steenuiltjes weer
verbeterd!

*(NNB = Natuur Netwerk Brabant. Dit
is de nieuwe naam voor de Ecologisch
Hoofd Structuur (EHS)).

Groot dikkopje
Foto: Wim Dumont
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Terugblik excursie een jaar
na de bosbrand

Tekst: Sandra Reijnders
Foto’s: Liek van Engelen

O

p 22 mei verzamelden we op
het marktplein en reden we
met twee auto’s naar de Gilzeweg.
De weersvoorspelling was niet best
en dus de opkomst laag. Het weer
viel echter reuze mee: het miezerde
slechts. Al diegenen die niet mee
waren hebben echt iets gemist,
want het was erg leuk. Liza van
Velzen en Merlijn Hoftijzer waren
onze gidsen. Hun kennisvelden
vullen elkaar prima aan en hun
vurig enthousiasme is aanstekelijk.
Ze hadden de excursie uitstekend
voorbereid.

tact en liepen vervolgens meerstammig uit. Pijpenstrootjes staan er
weer uitbundig veel, alsof er nooit
een brand geweest is. Alleen de
zwarte verbrandingsresten aan de
voet van deze grasachtige, verraadt
dat hier vuur was. Het pijpenstrootje
is het beste ingrediënt voor vuur:
veel lucht (zuurstof) en veel
strootjes (brandstof).
Het verbrandde hout is blijven liggen. De oude stammen zijn ideale
woonplaatsen voor insecten. Tussen
de schors en de stam vinden we een
kevertje. Ook de stammen die door
de brand verzwakt zijn, zijn ideaal
voer voor houtetende larven. We
zien en horen bonte spechten, die nu
profiteren van deze overvloed aan

insecten. Onder veel dode stammen
vinden we hoopjes zaagsel. Een
ieniemini klein bosmiertje holt de
oude bomen uit en maakt zo een
woonplaats voor zijn kolonie.
Ook de populatie levendbarende
hagedissen heeft een boost gekregen dankzij de brand. De kale
grond krijgt veel zon en door de
zwarte kleur warmt deze snel op.
Ook is er veel voedsel in de vorm
van insecten. We zien een heidelibel die op mugjes jaagt.
We zien de rankende helmbloem
die dankbaar gebruik maakt van de
kaal gebrande plekken. De heide
loopt ook weer uit. Dankzij de
brand vond er verjonging plaats.
Maaien of plaggen is nu niet nodig.
Ook de bosbes profiteerde van de
oppervlakkige brand en kon zich
goed uitbreiden. We zien grote oppervlakken met bosbesstruikjes.
Houtoogst
De Tsuga’s zijn gerooid. De hangende zwiepende takken wakkerden de brand telkens aan. Het hout
is daarom geoogst. Dit bosgedeelte
heeft immers de functie houtproductie. Ook is de strooisellaag
weggehaald, zodat een nieuwe
brand niet opnieuw dagenlang ondergronds verder kan woeden.
De bomen die vanzelf opkomen,
mogen blijven staan. We zien daarom vele jonge dennenboompjes.

Ulvenhoutsebos
Het gebied ten zuiden van de Gilzeweg behoort tot het Chaamsebos.
Dit bos is vanaf ongeveer 1900 aangeplant. Het gebied ten noorden van
de Gilzeweg behoort tot het Ulvenhoutsebos. Dit bos is ouder. Het is
vanaf circa 1800 aangeplant. In dit
gedeelte woedde vorig jaar een felle
brand. Nu, een jaar na de brand,
gingen we kijken hoe het gebied
erbij ligt en welke gevolgen nog
zichtbaar zijn.
Nieuw leven
We zien meerstammige berkjes. Dit
is een duidelijk gevolg van de
brand. Bovengronds zijn de berkjes
verbrand, maar de wortels bleven in

Liza van Velzen en Merlijn Hoftijzer waren onze gidsen. Hun kennisvelden
vullen elkaar prima aan en hun vurig enthousiasme is aanstekelijk. Ze hadden de excursie uitstekend voorbereid.

19

Mark & Leij Nieuwsbrief

Door het omwoelen van de grond,
zijn zaden aan de oppervlakte gekomen. Als de omstandigheden
goed zijn, kiemen de zaden.
Brand verduurzaamt
De bomen met een blauwe stip zijn
toekomstbomen. Op een aantal van
deze toekomstbomen zien we behalve de zwartgeblakerde stam,
ook een lichtgekleurde horizontale
band. Deze band is ontstaan door
de kracht van de blussende waterstraal van de brandweer. De straal
was zo krachtig, dat bij sommige
bomen de bast zelfs beschadigd is.
We konden nu mooi zien hoe de
boom hierop reageert: de boom
heeft een harslaag gevormd en
voorkomt daarmee dat borende
insecten zijn hout aantasten. Hars
is als het ware de lijnlaag tussen de
houtvezels. Door de extra aangemaakte hars is de boom duurzamer
geworden. Hij kan nu veel ouder
worden.
Exoot
In dit deel van het Ulvenhoutsebos
staat veel Pinus rigida, de
‘pitchpine’ uit Noord Amerika. Het
is eigenlijk een exoot, maar omdat
hij uniek is in Nederland, mogen
de bomen blijven en hebben ze een
blauwe stip. In tegenstelling tot de
grove den, heeft de Pinus rigida
niet twee, maar drie naalden bij
elkaar staan en ze zijn behaard.
Schade
We zien enkele zomereiken, waarvan de onderste takken verbrand
zijn. Als de schade ernstig is, stoot
de boom de takken af en vallen ze
na verloop van tijd af. Bij een aantal takken zien we groene loten. De
slapende knoppen zijn zich gaan
ontwikkelen. Deze takken herstellen zich en vallen vermoedelijk
niet af. Verder zien we kleine grove dennen die raar vergroeid zijn,
als reactie op de brand.
Naast het nest van de rode bosmier
zien we een kuil. Het nest bevat
veel brandbaar materiaal en zuurstof in de vorm van gangen. Ook is

Op een aantal van de toekomstbomen zien
we behalve de zwartgeblakerde stam, ook
een lichtgekleurde horizontale band.

de hoop zelf (in mei) warmer dan de
omgeving. Vermoedelijk is de brand
diep in het nest doorgedrongen. Tijdens de brand zijn de mieren heel
diep de grond ingekropen en de kolonie heeft zich een halve meter verderop hersteld. Een mierenhoop is
bij wet beschermd, maar tijdens een
brand (is noodsituatie) kan je er beter zand overheen gooien om erger
te voorkomen.
‘Crime scene’
Dan komen we bij de ‘crime scene’;
de plaats waar de brand is aangestoken. In een holte in een dode boom
is het vuur begonnen. Dankzij het
pijpenstrootje en de felle wind (7
Beaufort) heeft de brand zich razendsnel uitgebreid. De brand is
zelfs een stuk tegen de wind in gegaan. De dikke half verkoolde stam

De ‘crime scene’

ligt op de grond. Een gedeelte van
de verkoolde stam staat nog overeind. Mooi is te zien hoe de hars
een glimmende laag over het houtskool heeft gevormd, waardoor dit
waterafstotend is geworden. Ook
zien we resten van een zwam. Helaas is niet meer te zien of dit een
houtskoolzwam was. De houtskoolzwam is zeer zeldzaam geworden,
sinds de boswachters tijdens hun
lunch geen vuurtje meer stoken.
Respect
Na drie uurtjes waren we weer terug bij de auto’s. We hebben met
andere ogen naar het bos leren kijken en zelfs de motregen was opgehouden. Re-spectare betekent letterlijk ‘met nieuwe ogen kijken’ en dat
hebben we gedaan: we kregen respect voor verbrand bos.
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Waarnemingen in de streek
Tekst: Jan Vermeulen

Een (niet zo willekeurige) greep
uit de waarnemingen

De lente is net achter de rug. De
lente van 2016 kende een sterk wisselvallig karakter. De temperatuur
lag met 9,8 graden Celsius iets hoger dan gemiddeld (9,5 graden) met
veel zonuren, maar er viel ook meer
regen dan normaal. Pinksteren
vormde een dieptepunt met slechts
12 graden.
We hebben echter ondanks het wisselvallige weer toch weer kunnen
genieten van de natuurlijke rijkdom
van onze streek. De ganzen, die de
gehele winter in het Mark & Leijgebied hebben doorgebracht, zijn naar
het hoge noorden vertrokken. Nauwelijks zijn de ganzen vertrokken
of de steltlopers die de winter in

Staartmees, foto Twan Mols

I

n het afgelopen voorjaar werden heel wat meer e-mails naar
mij verzonden dan afgelopen winter. Vrijwel dagelijks kwamen
meerdere e-mails binnen en de
rubriek “Uit de mailbox” bevat
dan ook slechts een deel van het
werkelijke aantal berichten dat
werd verstuurd. Ook onze zuiderburen stuurden waarnemingen op,
waarvan een aantal buiten het
werkgebied van onze vereniging.
De rubriek heet “Waarnemingen
in de streek”. Opvallende waarnemingen uit de Belgische Kempen
zullen hier ook worden vermeld.
Uit deze reeks van waarnemingen
is een overzicht samengesteld,
waarbij de website Waarneming.nl
ook weer is geraadpleegd voor onze streek.
Heb je een leuke waarneming:
blijf hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.

Afrika hebben doorgebracht trekken vanaf begin maart door, waarbij
de Bleeke Heide en de Castelreesche Heide in trek zijn. Vele soorten steltlopers foerageren dan een
of meerdere dagen langs de modderige oevers van de waterplassen. In
totaal werden 22 soorten steltlopers
gezien, waaronder goudplevier, zilverplevier, bokje, zwarte ruiter,
kleine strandloper, Temmincks
strandloper en kluut. Vooral de grote aantallen bontbekplevieren dit
jaar trokken de aandacht. Op 20
mei werden niet minder dan 18
exemplaren op de Castelreesche
Heide geteld.
Rode en zwarte wouwen werden dit
jaar enkele malen gezien. Op 24
maart werd een waterpieper gezien
op de Regte Heide, op 1 mei een
smelleken op de Bleeke Heide en
op 5 mei een zwarte ooievaar (foto
pag. 22) in de Halsche Beemden.
Op 14 april werd een raaf gespot op
de Regte Heide. Opvallend was
verder de waarneming van een
Noordse stern op 4 mei op de
Bleeke Heide. Op 17 mei werden 3
kleine zilverreigers gezien op de

Castelreesche Heide. De grote zilverreiger werd in het voorjaar regelmatig gezien door het gehele
Mark & Leijgebied. Middelste bonte spechten werden 11 maal gezien
op diverse plekken in onze streek.
Kwartels en nachtzwaluwen werden
nog niet vaak gemeld.
De enige kraanvogels (19 stuks)
werden op 9 maart gezien op de
Regte Heide. Op 21 april en 29 mei
werd een dwergmeeuw gezien op
de Bleeke Heide. Op 8 mei werd de
enige waarneming van een fluiter
gedaan op de Regte Heide.
Hoopvolle en zorgelijke ontwikkelingen
Met de roodborsttapuit, grasmus,
tuinfluiter en de spotvogel gaat het
goed en deze vogels worden van
alle kanten gemeld voor deze rubriek.
Het voorjaar is echter ook voor diverse soorten aanleiding om zich
(alweer) ernstige zorgen te maken.
De nachtegalen zijn dit jaar wederom niet teruggekeerd op ’t Broek.
Bij Leuris’ boske op de Bleeke Heide werd enkele dagen een nachte-
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sprinkhaanzanger
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Bijzondere waarnemingen

Purperreiger
Op 28 april werd een purperreiger
gezien in de Kromme Hoek en van
7 t/m 11 mei verbleef een exemplaar op de Bleeke Heide in de
Maaien. De purperreiger wordt niet
vaak gezien in het Mark en Leij
gebied. In totaal vind ik 15 waarnemingen in mijn digitale archief,
waarvan de eerste op 29 september
1988 in de Generaal. De purperreiger is wat kleiner dan de in Nederland algemeen voorkomende blau-

zomertortel

gaal gehoord. Overige waarnemingen van de nachtegaal komen alleen
van het natuurgebied ‘t Merkske.
Met de zomertortel is het droevig
gesteld slechts 2 waarnemingen op
de Regte Heide. Het ziet er naar uit
dat we die vogel gaan verliezen.
Met de grutto gaat het steil bergafwaarts en er broeden nog maar enkele exemplaren in onze streek. Met
de kievit gaat het dezelfde kant op.
Vergeleken met vroeger broedt er
wellicht nog 10% van die aantallen.
Met de wielewaal gaat het bar
slecht en er werden slechts 5 waarnemingen gemeld, allemaal uit ’t
Merkske. Kwartels werden slechts
5 maal gehoord. Patrijzen worden
hier en daar nog wel gezien, maar
het aantal is een fractie van de aantallen die jaren geleden gezien werden. De fluiter, vroeger een vogel
die je op de landgoederen en in de
staatsbossen regelmatig hoorde,
wordt nauwelijks meer gezien en
lijkt zo goed als verdwenen. Ook
met de koekoek gaat het niet goed,
al zijn er beslist meer waarnemingen gemeld dan vorig jaar. Het is
onduidelijk waarom de ene soort
weer wat vooruitgaat en een andere
soort achteruitgaat. Slechtere omstandigheden in overwinteringgebieden, klimaatsverandering, biotoop, minder insecten? Wie het
weet mag het zeggen!

we reiger en is vooral te onderscheiden door het donkere verenkleed. Ook in de vlucht is de vogel
goed te herkennen door de vleugelslag, die duidelijk trager is dan de
vleugelslag van de blauwe reiger. In
tegenstelling tot de blauwe reiger
leeft de purperreiger voornamelijk
verborgen in moerassen en rietvelden en laat zich maar zelden zien.
De vogel broedt niet in bomen,
maar bouwt het nest op oud riet. In
Nederland komt de purperreiger
alleen voor in een paar natuurgebieden met uitgestrekte rietvelden,
waar ook bomen zoals wilgen en
elzen groeien. De populatie purperreigers neemt de laatste jaren voor
het eerst sinds tijden weer toe,
vooral dankzij speciale projecten
waarbij natuurgebieden zijn aangepast aan de wensen van de reiger.
Hierbij wordt vooral rekening gehouden met het feit dat purperreigers voor hun voedsel sterk afhankelijk zijn van nabij gelegen, vochtige, agrarische gebieden
Visdief (foto pag. 23)
Dit voorjaar werd deze stern enkele
malen gezien op de Bleeke Heide
en de Regte Heide. In totaal vind ik
30 waarnemingen van de visdief in
ons werkgebied, allen gezien na de
eeuwwisseling.
Zoals alle sterns is ook de visdief
een slanke vogel met een sierlijke
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Sprinkhaanzanger (foto pag 21)
De sprinkhaanzanger werd dit voorjaar gezien/gehoord in ’t Merkske,
de Regte Heide en het Broek. De
sprinkhaanzanger is een vrij zeldzame verschijning in het Mark & Leijgebied. In totaal vind ik 83 waarnemingen in mijn digitale archief
sinds 1970. Sprinkhaanzangers
broeden door het hele land in open
moerassige vegetaties met een niet
te hoge waterstand. Ze zijn vooral
goed vertegenwoordigd in West- en
Noord-Nederland, waar ze lokaal
talrijk kunnen zijn in regelmatig
gemaaid riet in het laagveengebied
of, maar dan tijdelijk, in verdrogende moerassen. Per gebied kunnen
de aantallen jaarlijks opvallend
schommelen. Dit is deels een gevolg van het terreinbeheer of de
waterstand, maar hangt vermoedelijk deels ook samen met de situatie
in de West-Afrikaanse overwinteringsgebieden. De landelijke stand
nam in de afgelopen tientallen jaren
duidelijk toe. Sprinkhaanzangers

Zwarte ooievaar

vlucht. De visdief valt op door de
lange, maar zeer smalle vleugels en
de gevorkte staart. De vogel is
moeilijk te onderscheiden van de
nauw verwante noordse stern. De
snavel van de visdief heeft in tegenstelling tot de snavel van de noordse stern een zwarte punt. Als de
vogels de vleugels opgevouwen
hebben, dan steken bij de visdief de
punten van de vleugels tot voorbij
de staartpunten, terwijl bij de
noordse stern de staartpunten tot
voorbij de vleugelpunten reiken. De
visdief broedt in Nederland zowel
langs de kust als in het binnenland.
Het nest wordt op het strand of op
de oever gebouwd. De visdief is
vaak zwevend boven het water te
zien, waarbij de snavel naar beneden is gericht. De vogel speurt zo
naar vissen die zich vlak onder het
oppervlak bevinden en welke met
een snelle stootduik worden gevangen. In de winter trekken de visdieven uit Nederland weg om te overwinteren in Afrika.

zijn vrijwel alleen aanwezig van
half april tot eind september. Doortrekkers, bijvoorbeeld zingende vogels in voor broeden ongeschikt biotoop, worden in het voorjaar tot begin juni waargenomen. De wegtrek
is onopvallend, behalve op sommige
ringplekken. Hij begint eind juli,
bereikt een piek rond half augustus,
en loopt in september af.
Grote Gele Kwikstaart
Op 1 mei werd een bezet nest ontdekt van de grote gele kwikstaart bij
Halbrug. Zover mij bekend is dit het
eerste broedgeval in de streek! De
grote gele kwikstaart wordt af en toe
gezien en in totaal vind ik 63 waarnemingen van deze soort in mijn
archief. Grote gele kwikstaarten
broeden in West, Midden en Zuid
Europa. Nederlandse vogels trekken
deels weg, maar een ander deel
overwintert en wellicht arriveren er
nog noordelijker vogels die de win-

ter hier doorbrengen. In de broedtijd zijn ze gebonden aan snelstromende beken, in de winter is dit
niet het geval, en dan kunnen ze
zelfs in steden worden aangetroffen. Grote gebouwen met plassen
op het dak vormen dan een aantrekkelijk biotoop. Grote gele
kwikstaarten broeden ook in Nederland, in de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg; in totaal 240-300 paar. In de
zomer vertoeven ze veelal langs
beekjes en kanalen. Voornamelijk
in het oosten van ons land. In de
winter zitten er veel in de grote
steden, waar ze vaak op platte daken foerageren. In die periode zijn
er ook gezamenlijke slaapplaatsen
in de steden.
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Jan Vermeulen op 1 maart:
Gisterenochtend een middelste
bonte specht gezien op de Hondsdonk.
Frie boon op 20 maart:
Vanmorgen in de buurt van de Biebergbrug een koppel ijsvogels. Bij
de blauwe kamer bloeide het
speenkruid maar het was nog niet
uitbundig.
Henk & Silvia Laarhoven op 21
maart:
Vandaag op de Bleeke Heide de
eerste zomertaling. Daar verder 25
grutto’s, 1 kemphaan en 3 tureluurs.
Twan Mols op 28 maart:
Even een update van de Rielsche
Heide. Vrijdag: 25 mrt zingend/
roepend: diverse veldleeuweriken,
1 roodborsttapuit, diverse wulpen
en grutto, verder man en vrouw
blauwe kiekendief en mijn eerste
boerenzwaluw dit jaar. Zaterdag:
zingend/roepend: 2 tjiftjaffen, veel
witte kwikstaarten, graspiepers,
veldleeuweriken, wulpen, verder 3
a 4 goudplevieren en een geelgors
(foto pag. 24). Zondag: o.a. 12
geelgorzen, 60 groenlingen en een
sperwer. Maandag: o.a. (eindelijk)
zingende geelgors. Toch weer een
beetje het voorjaarsgevoel.

Mandarijneend, foto Toon Joosen

Uit de mailbox

men met het vrouwtje. En vanmorgen wederom een mannetje blauwe
kiekendief aan het jagen boven de
velden tegenover mijn huis.
Frank Degenaar op 5 april:
Gisteren had ik mijn eerste zingende
boompiepers (staatsbossen en Geuzenpad) en een -best wel vroegezingende gekraagde roodstaart in de
staatsbossen. Daar ook een roepende
havik en zwarte specht.
Henk en Silvia Laarhoven op 5
april:
Gisteren (4 april) zag ik op de Regte
Heide mijn eerste huiszwaluw van
dit jaar.

Johan Schaerlaeckens op 8 april:
Zojuist 3 beflijsters, 2 mannetjes, 1
vrouwtje. Vanaf poel/NM-bank 90
graden bocht, Rette richting landgoed in laatste berk. Vlogen naar
rand landgoed. Zaten daar nog toen
ik vertrok. Ter plaatse ook zingende
boompiepers en boomleeuweriken
en 3 paar roodborsttapuiten. Met
Chaamgroep jl. zondag blauwborst
(ook zingend) Leuris’ Boske.
Toon Joosen op 10 april:
Er zitten 2 mandarijneenden in onze
tuin.

Johan Schaerlaeckens op 30
maart:
Vanmiddag 2 zingende fitissen in
nat bosje achter Landinrichtingsbank, Strijbeekse beek. Ter plaatse
meerdere jodelende wulpen.

Ad Jansen op 3 april:
De torenvalk (foto pag. 24) is deze
week weer terug in de kast; teza-

visdief

Hans Oomen op 1 april:
Vanmiddag 3 ooievaars boven het
Broek.
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Frank Degenaar op 13 april:
Mijn broer Rene, even als ikzelf
een begenadigd vogelkenner, zag
deze week tweemaal een zwarte
wouw: boven de snelweg en boven
wijngaard op de Dassemus.

Geelgors, foto Twan Mols

Erik Rijnen op 14 april:
Vandaag eerste nachtegaal zingend
in Halsche Beemden. Koekoek roepend bij Baarlebrug. Grasmussen
en zwartkoppen zijn terug - en in
navolging van Frank: oranjetipjes
volop vliegend, plus mijn eerste
libel van het jaar, een vuurjuffer.
Frank Degenaar op 20 april:
Hier op het Hero terrein zingt vandaag de braamsluiper: tegenwoordig een schaarse bezoeker in onze
streek!
Frie Boon op 22 april:
Vanavond in het dal van de Broekloop (bij het Valkenberg ) was de
sprinkhaanrietzanger druk aan het
zingen.

Henk & Silvia Laarhoven op 28
april:
Vanmorgen op de Bleeke Heide een
dwerggans (onbeschadigd en ongeringd). Verder 14 groenpootruiters,
2 zwarte ruiters en 55 regenwulpen.
Frank Degenaar op 29 april:
Later dan ooit (althans volgens mijn
waarnemingen van de laatste 35
jaar...) maar deze morgen toch wel
degelijk de eerste zingende tuinfluiter in het Broek.

Staartmees, foto Twan Mols

Frank Degenaar op 14 april:
Gisteren, 13 april, zag ik de eerste
oranjetip. En vandaag hoorde ik een
grasmus en zag ik een klein vogeltje met een helderblauwe borst dat
luid zat te zingen. Wat zou dat toch
kunnen zijn? Dat alles in Het
Broek.

Henk & Silvia Laarhoven op 30
april:
Vanmorgen op de Bleeke Heide: 1
zwarte stern, 1 zilverplevier,1 klei-

ne plevier, 1 oeverloper, 5 tureluurs, 8 groenpootruiters, 2 zwarte
ruiters, 4 grutto’s, 3 gierzwaluwen,
5 tapuiten (in een groepje), 4 gele
kwikstaarten, 11 kneutjes, vele
grasmussen en veldleeuwerik. De
voorjaarstrek is nu echt begonnen.
Frank Degenaar op 30 april:
Vandaag de eerste 2 gierzwaluwen
ter Blokkenweide: de zomer kan
beginnen!

Torenvalk, foto Ad Jansen

Will Woestenberg op 30 april:
Zojuist boven de kom van Alphen
mijn eerste gierzwaluw voor dit
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Frie Boon op 1 mei:
Vandaag in het gebied van het
Merkske de koekoek en de kleine
karekiet
Huub Don op 5 mei:
Vanavond leuke verzameling
steltjes op de Bleeke Hei: 38 bosruiters,4 groenpootruiters, 3 zwarte
ruiters (2 volledig zomerkleed), 4
man kemphanen, 2 kluten, 2 kleine
plevieren, 1 Temmincks' strandloper, 1 oeverloper, 20 regenwulpen
en nog een handvol tureluurs en 6
zwarte sterns. En toen kwamen de
ballonnen van Ad Ballon weer over
de bomen en was de vogelpret
weer voorbij.
Jan Vermeulen op 8 mei:
Vanmorgen in alle vroegte een zingende nachtegaal in Leuris’ boske
in de Maaien (Bleeke Heide). Mijn
eerste waarneming in Chaam sinds
2008 (Broek). Ik zag op waarneming.nl dat er al twee eerdere
waarnemingen waren daar ter plekke. Verder o.a.: tapuit, 2 spotvogels, kleine karekiet, blauwborst, 4
grasmussen, koppel staartmezen
(één was van het noordelijke type
met witte kop!) of zien jonge
staartmezen er zo uit?, 2 graspiepers, 2 futen, 4 geoorde futen en
nogal wat steltlopers: kemphanen,
bosruiters, oeverloper, groenpootruiters, tureluurs, kieviten ( ik zag
een kievit proberen om 10 zwarte
kraaien te verjagen, tevergeefs natuurlijk).
Frie Boon op 8 mei:
Vanmorgen in het Chaamse Broek
weer de zwarte wouw en als verdere bijzonderheid voor mij de koekoek.
Twan Mols op 9 mei:
Het was een volwassen staartmees.
Ik zag hem/haar eten brengen naar
het nest.

Hier zijn foto’s van het koppeltje
staartmezen. Druk bezig met het
voederen van de kroost.
ik heb zo snel mogelijk een foto getrokken en weer verder gegaan, de
geluidjes heb ik ook nog ergens als
het goed is. Een paar meter verder
zat een spotvogel te zingen,
en een stukje terug de nachtegaal.

Staartmees, foto Twan Mols

jaar. Sinds gisteren vliegen er ook
enkele huiszwaluwen boven de
Molenwijk).

Frie Boon op 10 mei:
Vanmorgen en rond middernacht
een zingende nachtegaal bij het viaduct aan de Claudius Prinsenlaan
naar Breda . Het moet niet gekker
worden.
Frank Degenaar op 29 mei:
Deze morgen een volwassen dwergmeeuw langs het beekdal bij de
Bleeke Heide. Gisteren een bosrietzanger zingend en goed zichtbaar in
een rietrandje aan de Kerkdreef.
Twan Mols op 29 mei:
Op de Rielsche heide 3 zangposten
van de geelgors, verder o.a. gele
kwikstaarten, grasmussen, veldleeuweriken, roodborsttapuiten, torenvalken, opvallend: nog geen kwartels gehoord.
Ad Jansen op 30 mei:
Vorige week dinsdag hoorde ik de
roep van de kwartel, die in de nog
niet gemaaide berm van de Baarleseweg liep.

In deze rubriek
zijn de waarnemingen tot en met
31 mei 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
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Overwinteren

in Spanje en Portugal
Lees er alles over op
www.cloudbirders.com

http://www.cloudbirders.com/tripreport/repository/
SCHAERLAECKENS_France_Spain_Portugal_1203_2015_2016.pdf
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Maakt u zich geen zorgen ...
Tekst: Sjef Langeveld

M

aakt u zich geen zorgen …
Zo begint dit keer mijn
bijdrage aan onze Nieuwsbrief.
Glyfosaat, onder meer bekend onder de merknaam Round-up, is
niet carcinogeen volgens de laatste onderzoeken. Gelukkig kunnen
we er geen kanker van krijgen
evenals andere zoogdieren. Dat is
een hele geruststelling. De wetenschappelijke onderzoeken houden
nog wel een slagje om de arm,
maar de Europese conclusies luiden: Round-up en vergelijkbare
middelen zijn veilig.
U heeft vast de prachtige geel of
oranje gekleurde velden gezien dit
voorjaar, vlak voor Koningsdag.
Met het doel om mais te zaaien,
wordt voor het omploegen of frezen het grasland bespoten met op
glyfosaat gebaseerde middelen. De
graslanden zijn na het vorige maisseizoen ontstaan, omdat gevolg
wordt gegeven aan de Europese
richtlijn, die stelt dat akkerland na
de oogst ingezaaid moet zijn met
een gewas dat mineralenuitspoeling voorkomt. Het is wel vreemd
dat een milieumaatregel als deze
een anti-milieu maatregel tot gevolg heeft.
Het bespuiten van graslanden is
trouwens niet nodig als het land
geploegd wordt om het klaar te
maken voor het inzaaien met mais.
Het omploegen is voldoende om de
concurrentiekracht te breken. Bo-

vendien is het zaad van mais al gedompeld in een middel op glyfosaat
basis.
Middelen op glyfosaat basis zijn
deze weken ook weer in trek om
privé verhardingen te bespuiten. De
gemeenten in ons verenigingsgebied
gebruiken het niet meer voor het
openbare gebied. Chapeau! Waarom
dan nog wel in privé tuinen en terreinen?
De schadelijke effecten zijn afhankelijk van de dosis en de blootstellingsduur. Bij onzorgvuldig gebruik
zijn er risico’s voor mensen, planten
en dieren. Organismen zoals wormen, slakken, salamanders, kikkers,
etc, kunnen er sowieso slecht tegen.
U kunt zich dus wel degelijk zorgen
maken, zowel over thuis, het openbare gebied, de akkers, als over het
waterleven.
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Uitgelicht
Tekst: Johan Schaerlaeckens

I

n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van
milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven.
Kruising ijsbeer en grizzlybeer
door warme aarde
De vondst van een kruising tussen
een grizzly en een ijsbeer werpt
opnieuw de vraag op of de ijsbeer
de klimaatverandering zal overleven. De grizzlybeer lijkt de sterkste
papieren te hebben. De ijsbeer zakt
mogelijk definitief door het ijs.
Onlangs werd opnieuw een opvallende beer aangetroffen in noordelijk Canada. Het beest heeft kenmerken van een grizzlybeer, maar
ook van een ijsbeer. Op het eerste
gezicht lijkt het door een jager geschoten beest op een ijsbeer, maar
dan wel met de bruine poten en grote klauwen van zijn bruine soortgenoot. Ook zijn hoofd heeft veel weg
van dat van een grizzlybeer.
De vondst is niet uniek te noemen.
Er worden steeds vaker ‘ijsgrizzly's’ waargenomen. Dit komt
omdat grizzlyberen steeds verder
naar het noorden trekken omdat hun
eigen leefgebieden steeds warmer
worden. De ijsberen op hun beurt
blijven steeds langer op de vaste
wal aan de kustlijn omdat de ijsvlaktes waar ze normaal jagen
steeds kleiner worden. Op die manier komen de beren elkaar vaker
tegen, met alle gevolgen van dien.
Volgens experts zal het fenomeen
steeds vaker te zien zijn. Door de
combinatie van warmere temperaturen en de toegenomen groei van
vegetatie zal er een steeds grotere
overlap zijn tussen de leefgebieden.
Vroeger gebeurde dat veel minder.
Volgens de experts hebben de beren
zelf geen enkele moeite met de opvallende kruisingen. Ze zijn gene-

Haringvlietsluizen

tisch praktisch gelijk, dus mannetjes
van beide soorten zullen zich aangetrokken voelen tot vrouwtjes. Volgens deskundigen is de kans groot
dat ijsberen uiteindelijk niet overleven door de gevolgen van de klimaatverandering.
Bron: A.D.
Haringvlietsluizen even open
Op 20 en 21 mei gingen de Haringvlietsluizen even open. Met deze
actie willen diverse organisaties
aandacht vragen voor de ‘World
Fish Migration Day’. Dit internationale initiatief vraagt wereldwijd
aandacht voor het belang van open
riviersystemen en trekvissen. Veilige trekroutes en verbindingen tussen
rivieren en zee zijn noodzakelijk
voor gezonde visbestanden en rivieren. Soorten die tussen de zee en de
rivieren trekken, worden bedreigd
door barrières als stuwen, dammen
en sluizen, gebouwd voor waterbeheer, waterkracht en drainage.
De steur staat symbool voor vele
trekvissen zoals zalm, zeeforel en
paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als de rivieren
nodig hebben. Voor al deze vissen
geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zout overgangen, ge-

Nu komt de Europese steur
nog maar op één plek voor
in Europa:
in de Gironde, bij Bordeaux
in Frankrijk.
tijdenverschillen en een open verbinding naar zee nodig hebben. Als
monding van twee grote Europese
rivieren, de Maas en de Rijn, is het
Haringvliet een belangrijke toegangspoort voor een groot Europees achterland. Een (gedeeltelijk)
open Haringvliet is een belangrijke
voorwaarde voor een gezonde trekvisstand.
In 2018 gaan de Haringvlietsluizen
op een kier. Trekvissen kunnen dan
niet alleen via de Nieuwe Waterweg, maar ook via het Haringvliet,
hun paaiplaatsen verder stroomopwaarts bereiken. De Europese Atlantische steur is de grootste vis die
thuishoort in onze rivieren. Door
stuwen, sluizen, riviercorrecties,
overbevissing en vervuiling werd
de steur in Nederland steeds zeldzamer en is het laatste exemplaar in
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Das duikt op in de Biesbosch
In samenwerking met het NWC
voert de Natuur- en Vogelwacht
Biesbosch al een aantal jaren onderzoek uit in de Biesbosch met
behulp van cameravallen. Doel is
om in kaart te brengen welke soorten er in het natuurgebied voorkomen en om, voor zover mogelijk,
in te schatten om welke aantallen
het gaat. Daarnaast leggen de
camera’s ook gedrag van dieren
vast en leveren ze mooie beelden
op die gebruikt kunnen worden om
te laten zien dat de areaalvergroting van de Biesbosch en het beheer van Staatsbosbeheer hun
vruchten afwerpen.
De camera’s worden verspreid
door zowel het Brabantse als Hollandse deel van de Biesbosch opgesteld en iedere week verplaatst. Ze
hebben het eerste bewijs geleverd
dat de boommarter en de wasbeer
in het zoetwater getijdengebied
aanwezig zijn, maar dat ook de das
voorbij zou komen, had niemand
verwacht. De laatste waarneming
van deze soort in de Biesbosch
stamt uit de jaren ’80. Vrijwilligers
van de Natuur- en Vogelwacht
Biesbosch konden hun ogen dan
ook niet geloven toen ze na het
zoveelste filmpje van een bruine
rat ineens een das voor de camera
zagen rondsnuffelen. Het was immers algemeen bekend dat het
grootse roofdier van Nederland
vrijwel uitsluitend voorkomt op de
hogere zandgronden in het oosten,

… net als in de wetenschap
geldt ook hier
dat een theorie waar is
totdat het tegendeel
bewezen is ...

midden en zuiden van ons land. In
theorie werd aangenomen dat een
das in een waterrijk gebied zoals de
Biesbosch niets te zoeken heeft: zijn
ondergrondse burchten lopen er onder water en zwemmen doet hij liever niet. Maar net als in de wetenschap geldt ook hier dat een theorie
waar is totdat het tegendeel bewezen
is!
Het filmpje van het NWC en de Natuur en Vogelwacht bewijst nu dat
de das toch ook in natte gebieden
goed uit de voeten kan. Burchten
zijn echter nog niet gevonden en
ook sporen (onder andere latrines,
losse pijpen, krabsporen en neusputjes) zijn nog niet in grote aantallen
aangetroffen. Om deze reden wordt
de theorie aangehouden dat het hier
om een dier gaat dat op doortocht is.
Uiteraard kunnen we hier van uitgaan totdat het tegendeel bewezen
is!
Bron: NWCadvies

Wilde bij

1952 opgevist bij Tiel. Nu komt de
Europese steur nog maar op één
plek voor in Europa: in de Gironde,
bij Bordeaux in Frankrijk. In 2012
en 2015 zijn er jonge, gezenderde
steuren op de Rijn uitgezet en naar
zee gezwommen. Steuren worden
geboren op de rivier en groeien op
in de overgang tussen rivier en zee.
Volwassen steuren trekken naar
zee. Tegen de tijd dat de biologische klok op voortplanten springt,
keren ze terug.
Bron: ARK Natuurontwikkeling

Wilde bestuivers onmisbaar voor
de oogstopbrengst van peren en
aardbeien
Meer bloemenweiden kunnen zorgen voor meer diversiteit in wilde
bestuivende insecten. En meer diversiteit in bestuivende insecten
zorgt voor een betere kwaliteit fruit.
En dus voor hogere opbrengsten.
Bij de teelt van zowel peren als
aardbeien is gemiddeld een kwart
van de netto winst per hectare te
danken aan wilde bestuivers.
Dat wilde bestuivers sterk onder
druk staan, is bekend. Dat zij een
belangrijke bijdrage leveren aan de
bestuiving van landbouwgewassen
ook.
Een onderzoek naar de rol van bestuivers bij de teelt van appels en
blauwe bessen toonde vorig jaar al
aan dat wilde bestuivers hier jaarlijks voor duizenden euro’s per hectare en miljoenen euro’s op landelijke schaal bijdragen aan de winst.
Omdat de rol van bestuivers sterk
kan verschillen tussen gewassen,
liet het ministerie van EZ ook onderzoek uitvoeren naar de rol ervan
bij twee andere economisch belangrijke fruitgewassen in Nederland:
peren en aardbeien.
Het onderzoek is gedaan op 15 bedrijven met Conference-peren, en
15 bedrijven met vollegronds teelt
van Elsanta-aardbeien. Dit zijn de
meest voorkomende rassen in Ne-
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derland. Zowel door de mens gehouden honingbijen als wilde bestuivers spelen een rol bij de bestuiving ervan. Op basis van de aantallen waarmee ze voorkomen op de
onderzochte bedrijven, en op basis
van hun relatieve efficiëntie als bestuivers is berekend dat meer dan
60 procent van de bestuiving van
percelen met peren door wilde soorten wordt gedaan. Voor aardbeien is
dat meer dan 45 procent. In beide
gevallen houdt dit in dat een kwart
van de netto-winst per hectare te
danken is aan wilde bestuivers. Op
basis daarvan kun je dus rustig stellen dat de economische waarde van
wilde bestuivers heel groot is. Als
je de gevonden waarden extrapoleert naar landelijk niveau, dragen
wilde bestuivers voor de perenteelt
ruim 10 miljoen euro per jaar bij
aan de winst. Bij aardbeien is dat
ruim 5 miljoen.
Binnen de onderzochte groep van
bedrijven leverde een groter aantal
bijgeplaatste honingbijen geen aantoonbaar hogere opbrengst op. Dat
toont nog eens extra het belang aan
van wilde bestuivers.
Er zijn in het onderzoek duidelijke
relaties gevonden tussen de soortenrijkdom en talrijkheid van wilde
bestuivers en de teeltopbrengsten.
In percelen met peren nam de totale
soortenrijkdom aan wilde bestuivers aantoonbaar toe, naarmate in
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de directe omgeving (binnen een
straal van 500 meter) meer voor bijen geschikt habitat aanwezig was,
zoals bloemenweiden, wegbermen,
houtwallen en dijken.
Bron: Alterra
Wilde vogels horen in de vrije natuur!
Eens in de zoveel tijd is het weer
raak: het nieuws dat wilde vogels
massaal uit de natuur worden geroofd. Puur voor de handel, om te
houden als huisdieren. De handel in
vogels is een lucratieve business.
Hoe meer bijzonder de soort, hoe
meer geld er wordt neergelegd. Volgens de wet is het toegestaan om
vogels te houden, mits deze in gevangenschap geboren zijn. In de
praktijk wordt hier mee gesjoemeld
en worden kuikens en eieren uit het
wild geroofd.
Een kijkje op Marktplaats leert al
snel dat je voor niet al te veel geld

… een kerkuil voor 20 euro,
eieren van
het baardmannetje
tegen elk aannemelijk bod
en
goudvinken waar je op kunt
bieden ...

een vogel als huisdier kunt aanschaffen. Een kerkuil voor 20 euro,
eieren van het baardmannetje tegen
elk aannemelijk bod en goudvinken waar je op kunt bieden. Volgens de wet is het allemaal toegestaan, mits de vogels voorzien zijn
van een gesloten pootring. Roofvogels en uilen dienen ook over de
juiste papieren te beschikken. En
daar gaat het vaak mis…
Ook al zit de wet goed in elkaar, in
de praktijk valt er makkelijk te
sjoemelen. Controles vinden nauwelijks plaats en waarschijnlijk
wordt er op grote schaal met de
pootringen en papieren gefraudeerd. Ook al valt niet hard te maken wat de omvang is van de illegale vogelhandel, er zijn genoeg
aanwijzingen. Ook in de huidige
nieuwsuitingen werden vogels op
vogelbeurzen aangetroffen zonder
de juiste pootringen.
Elk jaar lopen er rovers tegen de
lamp en treffen natuurbeschermers
lege nesten aan. Onderzoek van
Vogelbescherming uit 2011 liet
zien dat het aantal aanvragen voor
de Cites-papieren in tien jaar tijd is
vertienvoudigd, wat aangeeft dat
het houden van vogels als huisdier
steeds populairder wordt.
Vogels horen thuis in de vrije natuur. In Nederland zijn ze overal in
het wild te bewonderen. Van hartje
stad tot op het platteland, in bossen
en langs de snelweg. Het is spannend en fascinerend, en je leert er
meer van dan kijken naar een vogel
in gevangenschap die verplicht een
kunstje opvoert in ruil voor eten.
Wil je zelf actie ondernemen? Onderteken dan de petitie van Stichting Papegaai voor een verbod op
vogelmarkten.
Bron: Vogelbescherming Nederland
Bospest blijkt toch zegen voor
inheems insectenleven
De Amerikaanse vogelkers, een
invasieve boomsoort die het milieu
veel schade berokkent, wordt
steeds dieper opgenomen in het
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Amerikaanse vogelkers

Nederlandse ecosysteem. Veel inheemse insecten zijn de afgelopen
eeuw deze exoot als voedselplant
gaan gebruiken. Mogelijk houden
de insecten de verspreiding van de
boom in de toekomst op natuurlijke
wijze in toom.
Sinds de Amerikaanse vogelkers
begin twintigste eeuw overal in
West-Europa werd aangeplant en
zich vervolgens oncontroleerbaar
verspreidde, is het een van de
meest gevreesde exoten in ons
landschap. Jaarlijks worden tientallen miljoenen euro’s uitgegeven
aan de bestrijding ervan.
Maar ondertussen blijkt de inheemse insectenfauna zich langzaamaan
te hebben aangepast aan de nieuwkomer, en voor veel insecten is het
een welkome voedselbron. Wetenschappers ontdekten dat insectenvraat aan de uitheemse soort in de
afgelopen eeuw verdubbeld is, terwijl die van de inheemse verwant
gelijk is gebleven. Tijdens veldstudies ontdekten de onderzoekers dat
maar liefst 64 verschillende insectensoorten van de Amerikaanse
vogelkers eten. Dat zijn meer dan
anderhalf maal zoveel insecten als
er eten van de inheemse vogelkers.
Andersom lijkt het er op dat de
Amerikaanse vogelkers ook zelf
geëvolueerd is, sinds hij zich in ons
land gevestigd heeft. Er werd ont-

dekt dat de chemische afweer van de
Amerikaanse vogelkers in Nederland anders is dan die in NoordAmerika. De Nederlandse bomen
lijken minder van het giftige blauwzuur te produceren.
Een rijke en gespecialiseerde gemeenschap van plantenetende insecten is zich dus aan het vestigen op
de Amerikaanse vogelkers en daarbij speelt bovendien snelle evolutionaire aanpassing een rol. Op termijn
kan dit er voor zorgen dat de insecten de boom onder de duim zullen
houden en het invasieve karakter
ervan verdwijnt. De onderzoekers
waarschuwen er wel voor dat het
voortdurend handmatig verwijderen
van de bomen dit proces zal vertragen.
Bron: Naturalis
Eerste land Marker Wadden boven water
De kaart van Nederland verandert:
op woensdag 11 mei werd het eerste
eiland van de Marker Wadden zichtbaar. Daarmee is een belangrijke
stap gezet in de aanleg van een nieuwe eilandengroep om de natuur in
het Markermeer te herstellen.
De Marker Wadden worden een
thuis voor planten en dieren, maar
ook een plek waar natuurliefhebbers
genieten van de rust en weidsheid
van het Markermeer.

Een baggerschip is sinds begin mei
24 uur per dag bezig met het opspuiten van het eerste eiland van de
Marker Wadden. Hiervoor wordt
slib uit het Markermeer gebruikt.
Op deze manier wordt gebouwd
met slib dat elders vooral problemen veroorzaakt. Zo wordt een robuust natuurgebied gecreëerd in het
hart van Nederland, waar bedreigde
planten en dieren én natuurliefhebbers van profiteren.
Op het eiland ontstaat straks een
landschap met slikken, rietvelden
en stukken open water die rijk zijn
aan waterplanten, vissen en vogels.
Ook komen er een haven en een
zandstrand voor bezoekers. Bij de
aanleg en inrichting van het eiland
wordt de balans gezocht tussen
rustgebieden voor vogels en natuurbeleving voor bezoekers. Met een
oppervlakte van 300 hectare is er
genoeg ruimte voor recreatie en
natuur.
Marker Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie
natuureilanden in het Markermeer.
Het ontwerp pakt het slibprobleem
aan en verrijkt het Markermeer met
natuurlijke oevers. Zo kan er weer
een gezond evenwicht ontstaan
waar dieren en planten in het Markermeer zich goed kunnen ontwikkelen. Ook voor de economie vormt
de Marker Wadden een belangrijke
impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is
bouwen met slib een innovatieve
techniek die over de hele wereld
toepasbaar is.
Bron: Natuurmonumenten

Marker Wadden is een uniek
project,
voor de aanleg van een serie
natuureilanden in het Markermeer.
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