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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. 

 

voorzitter: Sjef Langeveld 

secretaris: Ditty Koopmans 

penningmeester: Jan Meesters 

secretariaat: Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

  E-mail: secretaris@markenleij.nl 

 

Aanmelden per mail of schriftelijk bij het secretariaat. 

 individueel lidmaatschap:  € 15,50 per jaar. 

 gezinslidmaatschap:  € 19,00 per jaar. 

Bankrekening NL16RABO 0104 6682 96  

ten name van Natuurvereniging Mark en Leij te Chaam 

(€ 1,50 korting bij automatische incasso) 

Website  : www.markenleij.nl  

E-mail  : info@markenleij.nl  

sinds 1865 een begrip 

café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

 0161 491215 

COLOFON 
De "Mark & Leij Nieuwsbrief" is het verenigingsblad van de natuur-
vereniging Mark en Leij en verschijnt vier maal per jaar. 
Overname van artikelen is enkel toegestaan na toestemming van de 
redactie. 

 
oplage:   390 exemplaren  
 
redactie:  Jan Vermeulen, Joost van den Ouweland, John van 

Raak, Marian van Alphen, Sandra Reijnders 
hoofdredactie:  Sandra Reijnders (redactie@markenleij.nl) 
reproductie: Drukkerij Em. De Jong b.v. 

mailto:redactie@markenleij.nl
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Natuuragenda 

 

 SEPTEMBER

12 maandag 19:30 vissenwerkgroep vissen@markenleij.nl

15 donderdag 20:00 lezing natuurfotografie, Erik de Jonge Bellevue

22 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

24 zaterdag 08:00 wandelen fotogroep, vooraf aanmelden foto@markenleij.nl

29 donderdag 19:30 vissenwerkgroep vissen@markenleij.nl

OKTOBER

2 zondag 10:00 grensoverschrijdend wandelen Smisselbergen Bernarduskerk Ulicoten Pag 4

20 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

22 zaterdag 08:00 wandelen fotogroep, vooraf aanmelden foto@markenleij.nl

NOVEMBER

3 donderdag 20:00 Algemeen Bestuur Bellevue

5 zaterdag 09:00 nationale natuurwerkdag www.staatsbosbeheer.nl Pag 4

10 donderdag 20:00 lezing wolf en goudjakhals, Dick Klees Bellevue Pag 5

17 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

18 vrijdag 20:00 kopij nieuwsbrief aanleveren redactie@markenleij.nl

19 zaterdag 08:00 wandelen fotogroep, vooraf aanmelden foto@markenleij.nl

DECEMBER

8 donderdag 20:00 lezing “De imker en zijn bijen”, Kees van den Brandt Bellevue Pag 5

15 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

17 zaterdag 08:00 wandelen fotogroep, vooraf aanmelden foto@markenleij.nl

JANUARI

6 vrijdag 20:00 Mark&Leij Nieuwjaarsquiz Bellevue  

19 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

21 zaterdag 08:00 wandelen fotogroep, vooraf aanmelden foto@markenleij.nl
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I n samenwerking met IVN-

Mark en Donge gaan we een 

grensoverschrijdende landschaps-

wandeling maken. Het wordt een 

wandeling van circa 20 kilometer 

rond Ulicoten. We denken 6 tot 7 

uren onderweg te zijn. Neem vol-

doende eten en drinken mee en 

wees op alle weersomstandigheden 

voorbereid. 

 

Rond Ulicoten ligt een oud Kem-

pisch cultuurlandschap met beekjes, 

bosjes, beboste landgoederen en 

oude en nieuwe boerderijen. Land-

goed de Smisselbergen ligt in Bel-

gië, de Hollandse Bossen in Neder-

land.  

 

In dit grensgebied gaan we een ste-

vige landschapswandeling houden. 

We lopen een grote afstand in een 

pittig tempo. Het wordt echter geen 

mars, de nadruk ligt op het genieten 

van natuur en landschap, van geu-

ren en kleuren en van planten en 

dieren, die op ons pad komen. We 

kijken meer naar het landschap en 

wat minder naar de details. 

Grensover-

schrijdend 

natuur-

wandelen 

Natuurwandeling  

Smisselbergen 

Zondag 2 oktober 

10.00 uur 

Bernarduskerk 

Dorpsstraat 44 

5113 TE Ulicoten. 

 

Meenemen: lunch, drin-

ken, regenkleding en wa-

terdichte wandelschoenen. 

Tekst: Frans Vermeer 

 

Z aterdag 5 november 2016 organiseert LandschappenNL weer de Na-

tuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het groen. Vorig jaar 

deden er meer dan 14.000 mensen mee en ook dit jaar worden er weer dui-

zenden mensen verwacht die hun handen uit de mouwen steken om het 

landschap een opknapbeurt te geven. 

 

Op de Natuurwerkdag kan iedereen van jong tot oud onder begeleiding aan 

de slag op ruim 400 locaties. Onder het motto ‘Leef je uit!’ vinden uiteenlo-

pende activiteiten plaats die per locatie verschillen. Van onder andere poelen 

schoonmaken tot bomen knotten, fruitbomen snoeien en grienden afzetten. 

 

Staatsbosbeheer en natuurvereniging Mark & Leij organiseren samen in 

Chaam een activiteit. Er zal rondom het Ossengoor Amerikaanse vogelkers 

en ander opschot verwijderd worden. We starten om 9:00 uur vanaf de par-

keerplaats schuin tegenover de Steengroeve in de Industriestraat te Chaam. 

 

Aanmelden voor de Natuurwerkdag kan op www.natuurwerkdag.nl 

 

 

Meedoen en aanmelden 

Wil jij er ook bij zijn op de Natuur-

werkdag 2016? Kijk dan voor meer 

informatie over locaties en aanmel-

den op www.natuurwerkdag.nl. Per 

locatie is er een beperkte deelname 

mogelijk. Dus meld je snel aan!  

 

Voor nadere informatie over de 

natuurwerkdag bij het Ossengoor 

in Chaam kunt u contact opnemen 

met Liza van Velzen: 

 

 l.vanvelzen@staatsbosbeheer.nl 

Leef je uit! 

Op zaterdag 5 november 

op de landelijke  

Natuurwerkdag 

 

9:00 uur 

Industriestraat Chaam 

Tegenover de Steengroeve 

 

Liza van Velzen 

Staatsbosbeheer 

 

Natuurwerkdag 

 

 

Ossengoor 

http://www.natuurwerkdag.nl
http://www.natuurwerkdag.nl
mailto:l.vanvelzen@staatsbosbeheer.nl
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Tekst: Dick Klees 

 

S inds de eenwording van Europa, is een aantal za-

ken ingrijpend veranderd. De landbouw is geïn-

tensiveerd met het braak leggen van gronden die zich 

daarvoor niet lenen tot gevolg en in veel landen ook 

leegloop van het platteland. Zeker de voormalig Oost-

Europese landen zijn hieronder gebukt gegaan.  

 

De natuur heeft daarop gereageerd, zoals ze altijd doet: 

met het benutten van de mogelijkheden. Dat betekent 

het koloniseren door kruiden, gevolgd door dieren die 

zich daarmee voeden en die op hun beurt weer tot voed-

sel kunnen dienen voor roofdieren. Gecombineerd met 

het beschermen van een aantal soorten Europa wijd, 

heeft dit een dusdanige comeback van grote roofdieren 

tot gevolg, dat niemand dit ooit voor mogelijk heeft ge-

houden. Grote roofdieren zoals de lynx, de wolf en de 

beer claimen oud territorium opnieuw, in een gestage 

opmars. Zo is een enkele wolf al tot Nederland doorge-

drongen.  

In deze lezing wordt deze ontwikkeling gevolgd en wor-

den de implicaties voor het voetlicht gebracht. Leren 

mens en wolf met elkaar te leven of zijn de grenzen aan 

onze tolerantie al direct in zicht? 

En naast de wolf 

dient zich ook een 

nieuwkomer aan, 

ook een hondachti-

ge maar van een 

geringer postuur: de 

goudjakhals. Vanuit 

het zuidoosten is 

deze soort aan een 

geweldige areaaluit-

breiding bezig. Het 

is de vraag wie er 

eerder vaste voet op 

Nederlandse bodem 

krijgt.  

Lezing  

wolf en goudjakhals 

Dick Klees 

 

Donderdag  

10 november 

 

Aanvang: 20:00 uur 

Café-restaurant  

Bellevue Chaam 

 

 

Lezing  

 

 

wolf  

en goudjakhals 

Tekst: Kees van den Brandt. 

 

Op mijn 14
e
 kwam de buurman vertellen dat er een 

zwerm in de tuin hing en omdat mijn opa vroeger een 

groot korfimker was, vroeg hij of wij er iets mee kon-

den. Mijn vader had geen interesse maar ik wel. Sa-

men met mijn vader de zwerm in een korf gedaan en 

zo begon voor mij 54 jaar geleden het avontuur. Broe-

der Willibrord gaf een cursus bijenhouden voor begin-

ners en Jan van Beek was mijn mentor.  

 

Donderdag 8 december wil ik graag wat komen vertel-

len over de honingbij, het imkeren en de bijenproducten 

zoals honing, stuifmeel, propolis en bijenwas. 

 

A l v a s t  e n k e l e 

weetjes over de ho-

ningbij: 

Uit een onbevrucht 

eitje komen de dar-

ren (mannetjes-

bijen). 

Een bijenvolk be-

staat uit een enkele 

koningin met 40.000 

tot 60.000 werkbijen 

en 100 tot 500 dar-

ren. 

Lezing  

De imker en zijn bijen 

Kees van den Brandt 

 

Donderdag  

8 december 

 

Aanvang: 20:00 uur 

Café-restaurant  

Bellevue Chaam 

 

De imker  

en zijn bijen 
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Tekst: vissenwerkgroep 

 

E erder dit jaar verscheen er in ons verenigingsblad een artikel van de vissenwerkgroep over de verspreiding 

van de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad binnen ons onderzoeksgebied. Dat artikel geeft een over-

zicht van de vangsten van de twee soorten door de werkgroep en het waterschap. De kleine modderkruiper en de 

rivierdonderpad zijn zeldzame vissoorten, waarvan de verspreiding beperkt is door allerlei factoren zoals water-

kwaliteit en de afwezigheid van geschikt leefgebied.  

 

Het nieuwe schepnetseizoen van 2016 staat in het teken van het vergelijken van vangsten van de vissenwerkgroep en 

van het waterschap in de Chaamse beken en het verzamelen van informatie over vissen in de Molenleij voor het pro-

ject Breda Binnenste Buiten (http://www.bredabibu.nl/). De inspan-

ningen van de vissenwerkgroep leverden al verrassende vangsten 

op: uit de zeven vissessies zijn op drie locaties rivierdonderpadden 

gevangen. Op twee locaties in de Chaamse Beek (Valkenberg en 

Geersbroekseweg) en een locatie in de Molenleij (bij het revalidatie 

centrum) werden respectievelijk twee, drie en vijf rivierdonderpad-

den gevangen. Alle drie de locaties zijn nieuwe vindplaatsen voor 

deze soort en de leden van de vissenwerkgroep zijn daarover dus 

reuze enthousiast. Binnen de werkgroep lijkt het een sport te wor-

den wie de eerste en de meeste rivierdonderpadden weet te vangen. 

Dit is voor ons dus echt het jaar van de rivierdonderpad! 

Het jaar van de … rivierdonderpad! 

 

Tekst: Frans Aerts 

 

B este redactie van de Mark en Leij nieuwsbrief. Graag reageer ik op het artikel van onze voorzitter Sjef Lange-

veld, die een oproep doet om op privéterreinen en tuinen geen glyfosaat meer te gebruiken. U moet mij goed 

begrijpen, ieder verminderd gebruik van chemische gewasbeschermingmiddelen juich ik toe. Ik wil met mijn reac-

tie uitleggen waarom maïstelers glyfosaat gebruiken om een vanggewas (zo noemen wij het gras of snijrogge dat 

we zaaien na de teelt van maïs) dood te spuiten. 

 

Een vanggewas wordt gezaaid om de achtergebleven stikstof in de grond vast te leggen, zodat dit niet uitspoelt in de 

winter. Om te zorgen dat die opgeslagen stikstof op tijd vrij komt voor de groei van het volgende gewas, moet deze 

voldoende verteerd zijn. De vertering begint pas als de plant afgestorven is. Bij het op tijd doodspuiten kan de verte-

ring ook vroeg beginnen. Als je niet doodspuit heb je verschillende bewerkingen extra nodig (frezen of kulteren) die 

ook extra brandstof vragen (CO2 uitstoot). Bovendien, als je een warm voorjaar hebt, heb je veel vanggewas, wat bij 

onderploegen een storende, zure laag in de grond geeft. Ook zorgt een vanggewas, dat lang blijft staan, voor het uit-

drogen van de grond (gewasverdamping). De vertering begint te laat en de stikstof komt niet tijdig vrij voor de groei 

van de maïs. 

Steeds meer boeren kiezen voor een niet-kerende grondbewerking: de 

grond wordt alleen los gemaakt (minder brandstofverbruik=minder CO2) 

en niet meer geploegd. Als je voor deze methode kiest moet je wel met 

"schoon" land kunnen beginnen. Maïszaad wordt niet behandeld met gly-

fosaat (zinloos, werkt alleen op het blad van een plant), maar met mesurol, 

een viessmakend middel tegen vogelvraat.  

De maatschappij kijkt erg kritisch tegen glyfosaat aan. Neem even de 

moeite om op onderstaande link te kijken en de uitkomsten van het weten-

schappelijk onderzoek te lezen. 

http://www.ctgb.nl/gewasbescherming/onderwerpdossiers-g/glyfosaat-

dossier 

Reactie op: “Maakt u zich geen zorgen” 

http://www.bredabibu.nl/
http://www.ctgb.nl/gewasbescherming/onderwerpdossiers-g/glyfosaat-dossier
http://www.ctgb.nl/gewasbescherming/onderwerpdossiers-g/glyfosaat-dossier
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A grariër en M&L-lid Ad Kuij-

pers uit Baarle-Nassau heeft 

indruk gemaakt bij de werkgroep 

“Weidevogelwerk” van Brabants 

Landschap. Ad doet alles wat in 

zijn vermogen ligt voor de weide-

vogels op zijn bedrijf. Zo krijgt el-

ke wulp of grutto een riante rustzo-

ne en worden broedende kieviten 

geholpen via de maatregelen 

“Kansen voor de Kievit”.  

 

De bewerkingen op de weidevogel-

percelen worden door Ad uitgesteld 

en er wordt een braakrand aange-

legd voor de opgroeiende kuikens. 

Maar dat is nog niet alles. Tijdens 

de droge maanden aan het begin 

van het broedseizoen was zelfs in 

de braakranden niet voldoende 

voedsel voor de kuikens te vinden. 

Daarom pompte Ad elke dag uit 

eigen beweging 40 kuub water op 

de rand. Het resultaat mocht er zijn: 

minstens acht kievitkuikens werden 

vliegvlug in deze rand! Dat moet 

een hoop voldoening gegeven heb-

ben. Eens was Ad al “Boer van het 

jaar”, maar “Weidevogelwerk” zet-

te hem graag nogmaals in het zon-

netje: “Ad, bedankt! In één woord 

‘geweldig’ wat je voor de weidevo-

voerd en in de tussentijd was de 

drone weer laag gaan hangen en 

eveneens een nest met vier eieren.” 

Hoewel je uit het enthousiasme van 

Ton op zou kunnen maken dat de 

drone er helemaal klaar voor is, 

moet er nog heel wat geoefend 

worden, onder andere op het zoe-

ken van legsels en jongen in lang 

gras. Het zal dus pas op zijn 

vroegst volgend seizoen worden 

dat er mogelijk een drone voor 

Brabants Landschap beschikbaar 

komt. 

Bron: Maaike Riemslag via Bra-

bants Landschap: 

 

 “Weidevogelwerk” juni 2016 

gels doet!” 

Ook werden voor het eerst in Bra-

bant testvluchten uitgevoerd met een 

weidevogeldrone. Hieronder een 

deel van het verslag van coördinator 

Ton Hannink: 

“Klokslag 5.30 werd de drone ge-

start. De broedende kieviten rea-

geerden maar weinig. Op een akker 

waar we nog geen eieren hadden 

gevonden, moesten er nu wel wat 

liggen en ik zou graag zien dat de 

drone daarbij helpen kan. We zijn 

het land opgegaan en na verloop 

van tijd ging de drone stilhangen en 

ging naar beneden en ja hoor: daar 

lag een nest met vier eieren, precies 

onder de drone. Gegevens inge-

Kievitkuikens groot  

 

 

 

 

 

 

dankzij superboer en weidevogeldrone! 

 

Zet het alvast  

in je agenda: 

Vrijdag 6 januari 

Mark&Leij 

nieuwjaarsquiz 
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REDACTIE:  

Onderstaand artikel is een bloemle-

zing uit de reisverslagen van Johan en 

Loes Schaerlaeckens, die ze op ons 

verzoek hebben samengesteld. Johan 

en Loes trekken met hun camper door 

heel Europa op zoektocht naar bijzon-

dere natuur. 

 

Tekst: Johan Schaerlaeckens 

Foto’s: Loes Schaerlaeckens 

 

T oen we 8 jaar geleden zo’n 

99,5% van de Europese vo-

gelsoorten gezien hadden, werd de 

drang steeds groter onze camper-

reizen (we zijn jaarlijks zo’n 6 – 7 

maanden met de camper op reis) 

wat meer inhoud te geven. We de-

den er al vlinders, reptielen en am-

fibieën bij maar dat was niet echt 

super spannend. Het was precies 

in de tijd dat een aantal spectacu-

laire Europese roofdiersoorten 

begonnen aan een voorzichtige 

uitbreiding van hun areaal.  

In een stoutmoedige bui maakten 

we een verlanglijstje van de soor-

ten die we de komende jaren wil-

den zien. We kwamen tot onze ei-

gen ‘Europe’s big eight’: lynx (2 

soorten), wolf (2 ondersoorten), 

bruine beer (2 ondersoorten), veel-

vraat en Europese wisent. In die 

begintijd dachten we dat deze die-

ren alleen vanuit (duur betaalde) 

hides of met een gids te zien wa-

ren. De laatste jaren hebben we 

zoveel expertise opgebouwd dat we 

de dieren zelf ontdekken en geen 

gebruik meer maken van hides of 

gidsen. Voordeel is ook dat je altijd 

in een spannend landschap zit als 

je deze dieren probeert te traceren.  

Nu, augustus 2016, hebben we alle 

soorten gezien. Op verzoek van de 

M&L-redactie beschrijven we en-

kele hoogtepunten van deze ont-

moetingen.  

 

Iberische wolven in Spanje 

April 2008, Sierra de la Culebra, 

Spanje: In Noordwest Spanje leeft 

een ondersoort van de wolf; de Ibe-

rische wolf. De Iberische wolf is 

20% kleiner en donkerder dan de 

wolf van de rest van Europa. Men 

ziet hem ook als een aparte onder-

soort (canis lupus signatis). De bes-

te plaats om deze wolven te zien is 

siërra de la Culebra. Hier staan 

geen hides zoals in Finland maar je 

moet de dieren zelf ontdekken. De 

goede plaatsen kennen, goed timen, 

scherp waarnemen maar vooral 

veel geluk hebben is de boodschap. 

 

Na lang speuren op Internet, versla-

gen doorworstelen, informatie in-

winnen bij kennissen hebben we 

eindelijk plaatsen waar we de mees-

te kans hebben om de Iberische 

wolf te zien. Op 15 april rijden we 

over een slecht grindpad naar de 

beste plaats. We zien dat er 2 loca-

ties met een weids uitzicht zijn. 

Goede raad is duur. We installeren 

de camper op plek 1 en Loes kan 

(veilig) vanuit de camper over de 

vlakte uitkijken. Vijfhonderd meter 

verder ga ik op plek 2 zitten. Ik nes-

tel me tussen de begroeiing op een 

wat hoger punt. Voor me ligt een 

enorme vlakte. Achter me staan 

wolvensporen op het modderige 

pad. Met walkietalkies houden we 

contact met elkaar. De enorme 

vlaktes voor ons bestaan uit spar-

renbosjes, kale zandige vlaktes, 

extensieve akkertjes, verzonken 

rivierbeddinkjes maar vooral grote 

oppervlaktes struikheide. Achter 

ons liggen ondoordringbare siërra’s 

die eindigen in hoge, kale rotsen. 

Ideaal wolvenbiotoop. Om 19.30 

uur meldt Loes dat er een Frans 

echtpaar is gearriveerd. Loes hoort 

van het sympathieke koppel dat ze 

gisterenavond op deze plaats om 

21.00 uur een wolf hebben gezien. 

Aanleiding voor mij om me ijlings 

bij hen te vervoegen. Acht ogen 

zien meer dan vier. Samen kijken 

we geconcentreerd uit over de vlak-

tes. Om 20.15 uur gaat er een sidde-

ring door het lichaam van de Franse 

 

Op zoek naar de Europese Big Eight 
 

Deel 1 
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als we, rond middernacht, beiden 

wakker schrikken van een harde 

bons tegen de camper, pal onder 

onze hoofden. We blijven 30 secon-

den als verstard liggen. Een over-

val?? Wat te doen?? Het blijft ver-

der doodstil. Blijven liggen is geen 

optie. Met meer moed dan ik voel, 

loop ik (in aanvalshouding) gewa-

pend met m’n 40 cm lange zaklamp 

enkele rondjes rond de camper: 

niets te zien. “Who’s there?” roep 

ik enkele malen (veel dommer kun 

je niet zijn, besef ik achteraf). Het 

wordt een lange nacht, we slapen 

niet al te best. Venijnige windvla-

gen doen de camper schudden.  

Bij het eerste licht de volgende och-

tend (ik mag van Loes als eerste de 

camper uit) inspecteren we de plek 

waar we de bons gehoord hebben. 

We zien een brede veeg op de cam-

per. Op de grond ontdek ik echter 

de karakteristieke pootafdrukken 

van een bruine beer, een jong beest 

denken we. We kijken elkaar stom-

verbaasd aan: wat doet een beer in 

hemelsnaam tegen onze camper. 

Een inspectie van de inhoud van de 

camper brengt uitkomst; er ligt een 

(vergeten) buil overrijpe appels pal 

achter de wand waar de beer tegen-

aan klauwde. Dagen naar een beer 

dame. Ze kijkt mij op dat moment 

niet aan, er moet dus een andere 

oorzaak zijn. “Loup” fluistert ze. 

Ze heeft een wolf in haar tele-

scoop. Ik zoek ijlings het gebied af 

waar haar telescoop op gericht is 

maar kan de wolf niet ontdekken. 

Ik onderdruk (met moeite) een op-

welling de vriendelijke dame ach-

ter haar telescoop vandaan te ruk-

ken. Er rest ons niets anders dan te 

hopen dat de Fransen ons een 

glimp door hun telescoop gunnen. 

Dat doen ze: Ik zie nog net dat een 

wolf zich drukt in de struikheide. 

Een waarneming van minder dan 

een seconde. Loes heeft nog altijd 

niets gezien. De spanning is te snij-

den. Krijgen we hem nog te zien? 

Ik heb nu ook mijn telescoop ge-

fixeerd op de plaats waar de wolf is 

gaan liggen Na een kwartier zie ik 

de wolf opstaan. Loes staat klaar 

om de telescoop over te nemen. De 

wolf blijft zich een tijdje likken en 

kijkt uit over de vlaktes. Lang ge-

noeg om iedereen voldoende obser-

vatietijd te gunnen. Dan loopt de 

wolf naar het zandpad en komt 

recht op ons af. We hebben de wolf 

minutenlang vol in beeld. Hij blijft 

regelmatig staan om al urinerend 

zijn territorium af te bakenen, rond 

te kijken en zich te krabben. Soms 

staat hij stokstijf stil en kijkt strak 

voor zich uit. Door de telescoop 

hebben we de stellige indruk dat de 

prachtige wolvenkop ons recht aan-

kijkt. Wat een ongelooflijk 

schouwspel.  Iedereen staat 

(doodstil) te genieten en te glunde-

ren; na jaren tobben, hebben we 

dan eindelijk de Iberische wolf in 

beeld en hoe….!!! We kunnen de 

wolf in totaal drie kwartier bekij-

ken. Dan begint het te schemeren. 

Op het moment dat we denken dat 

het schouwspel voorbij is, zien we 

een tweede wolf naderen. Het zijn 

blijkbaar 2 mannetjes want nadat 

ze even aan elkaar geroken hebben, 

barst een hevig gevecht los. Het 

gejank en gehuil gaan door merg 

en been. Koude rillingen lopen 

over onze rug. Het gevecht ver-

plaatst zich tot achter een bomenrij 

waar we de wolven uit het oog ver-

liezen. Geeft niets, genoeg gezien. 

Op 1,5 km weten we, bij een verla-

ten stationnetje, een plekje om te 

overnachten. Na ons overwinnings-

wijntje liggen we nog maar net op 

bed als Loes me wakker stoot: Hui-

lende wolven rond de camper, mooi-

er kan toch niet.  

Uit: “Frankrijk, Spanje, Portugal, 

voorjaar 2008” 

 

Bruine beer in Estland 

September 2011, Estland: We over-

nachten met de camper in Tuhu Soo, 

Estland. Tuhu Soo is een weids 

hoogveengebied waar omheen 

woeste bossen liggen met daarin 

extensieve hooi- en weilanden en 

braakland. We overnachten op een 

verlaten, voormalige Russische air-

strip.  

 

Ons avondwandelingetje over het 

grindpad levert 8 overvliegende kor-

hanen, grutto’s, 2 goudplevieren, 1 

witrugspecht, notenkrakers en een 

wijfje blauwe kiek op. Met een 

wijntje in de hand kijken we ’s 

avonds door de voorruit of er geen 

elanden of sneeuwhazen de strip 

oversteken. We gaan op tijd slapen. 

We zijn in het diepst van onze slaap 

Estland heeft gigantisch uitgestrekte hoogvenen. Rond deze hoogvenen liggen 

woeste taigabossen waarin wolven, beren en lynxen leven. In de hoogvenen broe-

den goudplevieren, regenwulpen, klapeksters en korhoenders. 
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gezocht, nu hebben we er een op 40 

cm die we niet gezien hebben!! Pre-

cies een week later staan we op 

exact dezelfde plaats. Ze krijgen 

ons niet klein. We hebben een su-

permarkt blij gemaakt door de over-

rijpe appels op te kopen. We vie-

rendelen de appels en strooien ze 

uit zo’n 60 meter vóór de camper: 

Met een koel pilsje in de hand kij-

ken we toe: Laat de beer maar ko-

men. Helaas: mijn sublieme redene-

ringen hebben zelden het gewenste 

resultaat. 

Uit: “Een Baltische herfst, septem-

ber – oktober 2011”.  

 

Veelvraat en bruine beren in Fin-

land 

Juni 2012, Finland: Een van de 

‘big eight’ waarbij de waarne-

mingskans in de vrije natuur zo 

goed als nihil is, is de veelvraat. In 

Oost-Finland zijn enkele hides 

waar wilde veelvraten op uitgeleg-

de kadavers en vleesbrokken afko-

men. Na enig zoeken op Internet 

vonden we een hide (in niemands-

land tegen de Russische grens) 

waar we (behalve veelvraat) ook 

nog kans op wolf en beer hadden.  

 

We brengen de maand juni 2012 

door in Finland met als hoofddoel 

het waarnemen van veelvraat met 

als mogelijke bijvangst wolf en 

bruine beer. Na lang zoeken op In-

ternet vinden we dat “Artic Media” 

ons de meeste kans geeft alle drie de 

soorten te zien. Artic Media geeft 

bij een verblijf van 3 nachten in ver-

schillende hides 80% kans op alle 

drie de soorten. Wij willen (gezien 

de prijs!!) hetzelfde bereiken in 2 

nachten. Deze 2 nachten moeten het 

hoogtepunt worden van ons verblijf 

van 4 weken in Finland. Zwager 

Vital van Gorp moet e.e.a. aange-

voeld hebben want hij besloot over 

te komen voor een weekje. Zijn pri-

oriteit was het waarnemen van de 

zeldzame veelvraat. Loes en ik had-

den het jaar daarvoor al 7 veelvraten 

(w.o. wijfje met jongen) gezien van-

uit een andere Finse hide.  

Eindelijk is het zover. Nadat we Vi-

tal opgepikt hebben, rijden we op 14 

juni via Lieksa en Kuhmo richting 

Russische grens, de laatste tientallen 

km’s over grindwegen. Wij lang-

zaam voorop in onze camper, Vital 

in zijn huurauto achter ons. De ko-

mende 2 nachten moet het gebeuren. 

Het weer blijft de komende dagen 

fantastisch, daar kan het alvast niet 

aan liggen. Donker wordt het ’s 

nachts nauwelijks meer. In zijn mail 

had Lassi Rautianen (de eigenaar) 

geschreven dat wolverines (= veel-

vraten) de foresthide twee tot drie 

keer per week bezoeken, wolven 

zouden drie tot vijf keer per week 

vanuit de wolvenhide gezien kun-

nen worden en beren (het is paar-

tijd) onregelmatig. Vital is gefocust 

op veelvraten, Loes op beren, ik op 

wolven. Hebben we pech; zien we 

niets, hebben we geluk; zien we 

alles. Ter plaatse bespreken we met 

Lassi het programma. Hij stelt voor 

dat we de eerste nacht de foresthide 

(kans op veelvraat en/of beer) ne-

men en de tweede nacht de wol-

venhide. Om 17.00 uur brengt een 

van zijn mensen ons met een jeep 

door niemandsland naar een krap-

pe, omgebouwde caravan midden 

in de bossen. In de piepkleine cara-

van is het armoedig, benauwd en 

warm. Er is geen toilet en slechts 2 

slaapplaatsen. We zijn de enige 

gasten, de krappe photographic 

hides naast ons zijn gelukkig leeg 

(hoe minder onrust, hoe beter). We 

installeren ons zo goed als moge-

lijk en leggen onszelf een spreek-

verbod op. Na 5 uur ingespannen 

turen en doodse stilte slinkt het 

optimisme. We zien alleen maar 

grote bonte spechten en raven. 

Zachtjes worden er sombere zinne-

tjes gefluisterd: “Zoveel geld voor 

zo’n armoedige caravan!!”. 

“Volgens mij liggen er geen kada-

vers”. “De Engelsen krijgen een 

voorkeurbehandeling”. “Je reinste 

afperserij!”. “We zijn bij ‘de beer’ 

gedaan!” Het geklaag blijkt onte-

recht. Om 22.30 uur ontdekt Loes 2 

veelvraten die (in hun typische 

gang) aan komen lopen. Van de 

weersomstuit stoot ik per ongeluk 

2 lege koffiekopjes tegen elkaar. 

Het geluid is nauwelijks hoorbaar 

maar beide dieren schieten weg. Ik 

vrees al dat Vitals waarneming van 

veelvraten door mijn blunder tot 

een glimp beperkt blijft. Een van 

de dieren komt na een kwartiertje 

gelukkig terug. Nu zijn we dood-

stil. Onder perfecte belichting van 

een zacht avondzonnetje kunnen 

we hem langdurig op zo’n 40 meter 

bewonderen. Vital heeft de buit 

Bruine beer etend van karkas. Foto genomen in Oost-Finland vanuit hide. 
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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 3 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 voorpagina die past bij het 

seizoen van de volgende 

nieuwsbrief? 

 

Stuur hem naar Sandra: 

redactie@markenleij.nl 

 

De voorpaginafoto dient op 

een formaat van 22 cm breed 

en 31 cm hoog nog minimaal 

300 dpi te hebben en is bij 

voorkeur gemaakt in ons 

werkgebied. 

binnen. We kunnen ons ontspan-

nen. Niet lang want nog geen uur 

later zie ik een bruine beer nade-

ren. Er is nog ruim voldoende licht 

om de beer te filmen. De eigenaar 

gaf ons weinig kans op bruine be-

ren omdat het paartijd zou zijn. 

Opgelucht gaan Loes en ik om 

01.00 uur slapen. Vital houdt de 

wacht. Van slapen komt niet veel 

want om 1.30 uur maakt Vital ons 

stilletjes wakker voor 2 naderende 

bruine beren waaronder een gigan-

tisch exemplaar. Zeker een half uur 

kijken we naar een bizar mooi tafe-

reel: 2 smullende bruine beren, het 

gekraak van de boten is in de cara-

van hoorbaar. Het filmapparaat van 

Loes maakt overuren. Als de beren 

vertrokken zijn, doen Vital en ik 

een halfslachtige slaappoging. Ook 

nu niet voor lang. Om 2.15 uur 

maakt Loes ons wakker voor een 

naderende adulte veelvraat. Dit 

dier kunnen we meer dan een half 

uur bewonderen. Eerst doet de 

veelvraat dappere pogingen het 

koord door te knagen waarmee de 

kadavers vast liggen. Dat lukt niet, 

wel weet ze tenslotte een groot stuk 

vlees los te scheuren waarmee ze 

vertrekt, mogelijk een wijfje met 

jongen. Tijdens mijn wacht blijft 

het rustig zodat Vital en Loes nog 

enkele uurtjes kunnen slapen. Om 

8.00 uur maken we nog een 

(verboden) wandelingetje rond de 

caravan met zingende kleine vlie-

genvanger, roepende zwarte specht, 

raven, sijsjes, gekraagde roodstaart, 

grauwe en bonte vliegenvanger en 

een baltsend witgatje. 

Nog beduusd van de afgelopen 

nacht worden we om 8.30 uur door 

de baas opgehaald. Op zijn vraag 

hoe het geweest was, zingen we: 

“Het was een nacht die je normaal 

alleen in films ziet. Het was een 

nacht die wordt bezongen in het 

mooiste lied. Het was een nacht 

waarvan ik dacht dat ik hem nooit 

beleven zou.” Hij snapt er niets van 

maar begrijpt eruit dat we heel te-

vreden zijn. 

Uit: “Finland, juni 2012”. 

De tekstfragmenten in dit artikel ko-

men uit onze reisverslagen en zijn te-

rug te vinden onder “Tripreports” op 

www.cloudbirders.com. Via 

“Search” (achter ‘author’: ‘Johan 

Schaerlaeckens’ intypen) hebt u onze 

verslagen snel gevonden. Enkele ver-

slagen staan ook op de M&L-website.  

De in het artikel vermelde filmpjes van 

Loes over veelvraat, bruine beer en 

wolf zijn, via de YouTube zoekfunctie, 

terug te vinden onder 

“LSchaerlaeckens veelvraat in Fin-

land”.  

Van slapen komt niet veel. Om 1.30 uur maakt Vital ons stilletjes wakker. Zeker 

een half uur kunnen we kijken naar een bizar mooi tafereel: 2 smullende bruine 

beren.  

http://www.cloudbirders.com
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Carly Jansen), waterschap (dijkgraaf 

Carla Moonen) en vele medewer-

kers namens dezelfde organisaties 

en de vereniging Markdal en de 

stichting Markdal. Het gezelschap 

telde circa 25 personen en onderweg 

haakten er nog diverse mensen aan 

en af om toelichtingen te geven. 

 

Van binnenuit 

Het gezelschap verzamelde zich bij 

Toon Bastiaansen op locatie Heer-

staayen, de plek waar de eerste 

grond is gekocht. Als er één schaap 

over de dam is, volgen er meer, dus 

na verloop van tijd werd in deze 

omgeving de eerste kavelruil een 

feit.  

Jettie Rattink, voorzitter van de ver-

eniging Markdal, heette het gezel-

schap welkom en hield een korte 

inleiding. Al circa 30 jaar geleden 

zijn in dit gebied, via de landinrich-

ting, plannen gestart maar die zijn 

destijds helaas gestrand. Het Mark-

dal had de aanduiding ‘natte na-

tuurparel’. Deze parel dreigde echter 

te verdwijnen als gevolg van natio-

nale bezuinigingen op natuur in 

2010. Dit was voor de lokale na-

tuurbeheerders en natuurorganisa-

ties aanleiding om in 2011 het plat-

form Markdal op te starten met een 

zo breed mogelijke vertegenwoor-

diging uit de streek. Medewerking 

is op vrijwillige basis en iedereen 

mag meepraten: het plan ontstond 

op deze manier ‘van binnenuit’, 

gemaakt door de lokale samenle-

ving. Dat meepraten kon in de 

vorm van brainstormsessies, 

spreekuren, informatiebijeenkom-

sten, werkgroepen, enz. Duidelijk-

heid komt daardoor geleidelijk tot 

stand. Daarom wordt gesproken 

over ‘groeidocumenten’ en 

‘richtingwijzers’. 

 

Contract met provincie 

In 2013 werd de vereniging Mark-

dal opgericht. De vereniging werd 

een ‘rechtspersoon’ waardoor een 

contract met de provincie afgeslo-

ten kon worden. Het doel van het 

contract was het realiseren van 102 

hectare natuur en het realiseren van 

de verplichtingen vanuit de Euro-

pese Kaderrichtlijn Water. De ver-

eniging Markdal had en heeft ech-

ter een veel bredere doelstelling: 

het ontwikkelen van het Markdal 

op alle niveaus. Ook werd de sa-

menwerking met gemeenten, wa-

terschap en terreinbeherende in-

stanties gezocht. Voor hen was het 

even wennen, want de werkwijze 

was 180 graden gedraaid. Het pro-

ces is een pilot: hoe die 102 hectare 

natuur gerealiseerd zou worden, 

was vrij gelaten. Daardoor kon veel 

sneller gewerkt worden. Inmiddels 

werken de meeste instanties vol 

enthousiasme mee. 

 

In gesprek 

In de zaal ontstond een geanimeer-

de uitwisseling van vragen en mo-

gelijkheden.  

Wat als het niet lukt om het con-

tract te realiseren? Ook dat is opge-

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: vereniging Markdal 

 

O p 19 augustus 2016 brachten 

Chris Kuijpers, directeur-

generaal van het ministerie van 

Infrastructuur & Milieu (I&M) en 

Ineke van de Hee, programma di-

recteur bij het ministerie van I&M, 

een bezoek aan het Markdal. Chris 

en Ineke wilden vooral een aantal 

locaties in het Markdal bezoeken 

en kennis maken met ‘de mensen 

achter het gebiedsproces’. Het ge-

biedsproces ontwikkelt zich name-

lijk ‘van binnenuit’ en dat is nieuw 

in Nederland.  

 

Breed gezelschap 

Naast het ministerie van I&M was 

een zeer breed gezelschap vertegen-

woordigd, waaronder de initiatief-

nemers, ondernemers, bewoners, 

agrariërs, natuurbeheerders (Theo 

Bakker van Staatsbosbeheer), ge-

meenten (wethouder Paul de Beer 

voor Breda en wethouder Ad van de 

Heijning voor Alphen-Chaam), pro-

vincie (directeur omgevingswet 

Nationale aandacht voor Markdal 

Naast het ministerie van I&M was een zeer breed gezelschap vertegenwoordigd. 
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het waterschap vinden waterstudies 

plaats. Daarin wordt gezocht naar 

de middenoplossing, waarmee zo-

wel natuur als bedrijven een goede 

kans van slagen hebben. Vanouds 

zijn er in het gebied veel tuinders. 

De zandgrond is namelijk zeer ge-

schikt voor zacht fruit.  

Marcel laat een mogelijke inrich-

tingsschets zien. Niet alleen de na-

tuur en de agrariërs hebben hierin 

een plek. Ook is er de wens om 

vanuit Galder naar de Strijbeekse 

Heide te fietsen. Tevens zijn op de 

plaats waar een varkensstal gesa-

neerd is, plannen voor een recrea-

tief bedrijf. 

 

Strijbeek 

Vlak bij de grens met België en dus 

vlakbij de Strijbeekse Beek, ligt het 

bedrijf van René Jansen. Hier gaan 

we op bezoek. 

Mariëtte Jansen (geen familie) is 

ook aanwezig en licht kort het plan 

‘Perspectief voor Strijbeek’ toe: 

Precies halfweg tussen Breda en 

Hoogstraten (B) ligt Strijbeek. In de 

14e eeuw zijn de heren van Breda 

en van Hoogstraten gewend elkaar 

hier jaarlijks te ontmoeten. Op hun 

agenda staan onderwerpen die ze 

nomen in het juridische deel van de 

overeenkomst. Het risico ligt bij de 

stichting Markdal.  

Voor het waterschap was het span-

nend om haar doelstellingen uit 

handen te geven, want de Europese 

verplichtingen moeten gerealiseerd 

worden. Toch heeft het waterschap 

het vertrouwen dat het goed gaat. 

Het Markdal zat op slot en door het 

regionale initiatief is er vertrouwen 

ontstaan van binnenuit. Daardoor 

kwam er beweging. Dit is ook één 

van de doelstellingen van de pro-

vincie: regionaal initiatief stimule-

ren. Het was echter wel lastig voor 

de provincie om de interne budget-

ten te bundelen. Daardoor kon pas 

in 2013 de subsidieovereenkomst 

getekend worden. 

Chris heeft een uitgebreide ge-

biedsgerichte ervaring en adviseert 

om door te pakken. Als je er met 

zijn allen uit bent, laat de ambitie 

dan niet weglopen in formele pro-

cedures zoals die van een bestem-

mingsplan, maar pak door. Els gaf 

aan dat de structuurvisie ruime mo-

gelijkheden biedt aan het meer-

waardetraject. Het koersdocument 

‘Stad en platteland’ biedt een in-

strument om ruimtelijk het plan 

goed te kunnen regelen. Het is een 

sleutel om de voortgang erin te 

houden. 

 

Leermomenten  

Als je met een pilot bezig bent, 

loop je tegen obstakels aan en daar 

kan eenieder van leren. Jettie gaf 

de belangrijkste leermomenten 

weer: 

- De andere werkwijze (180º) was 

enorm wennen; 

- Er was argwaan in de initiatief-

groep, in het gebied en bij de 

ambtelijke organisaties, dat weg-

masseren van argwaan kost heel 

veel tijd; 

- Het proces kost veel tijd door de 

te doorlopen procedures; 

- Het is wennen om te werken met 

gelijktijdige werkstromen en dus 

met onduidelijkheden. De initia-

tiefgroep is in de verantwoorde-

lijkheid van de over-

heden gestapt: ‘we 

weten niet wat, maar 

we doen het’; 

- De vernieuwende 

werkwijze past niet in 

de procedures van 

Rijkswaterstaat. De 

inbreng vanuit de ver-

eniging Markdal is 

niet terug te vinden in 

het plan van de A58; 

- In februari is de 

(nationale) onafhan-

kelijke commissie van 

drie op bezoek ge-

weest. De individuele 

initiatieven in het 

‘p l an  van  me-

erwaarde’ zijn ge-

toetst op hun bijdrage 

aan de context van het 

gebiedsdoel. Naast 

een private meerwaarde moet het 

initiatief ook de samenleving ver-

sterken en een geïntegreerde op-

lossing bieden voor het gebieds-

doel; 

- Door de flexibele planvorming en 

het meeliften van private initiatie-

ven is er straks geen restopgave 

meer. De gehele EHS wordt inge-

vuld. Het punt van gesprek op dit 

moment is het invullen van de na-

tuurdoelen (ambitie-niveau) en het 

herbegrenzen van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS); 

- Er is een ‘Markdalwoordenboek’ 

opgesteld. We spreken bijvoor-

beeld over ‘van binnenuit’ in 

plaats van ‘van onderop’ en amb-

tenaren zijn ook ‘medewerkers’. 

 

Kavelruil 

Marcel van Miert (grondaankoop) 

gaf een korte toelichting over de 

kavelruil rond Heerstaayen. De ka-

velruil leverde 4,5 hectare grond 

langs de Mark, nabij de stuw, op. 

Dit geeft mooie mogelijkheden om 

te hermeanderen. Van Strijbeek tot 

Breda overbrugt de Mark een hoog-

teverschil van 4,5 meter. Dit vraagt 

om 6 kilometer meanderen, voordat 

de stuwen eruit kunnen. Samen met 

 

Jettie Rattink, voorzitter van de vereniging 

Markdal, heette het gezelschap welkom en hield 

een korte inleiding.  
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sies, brainstormsessies, 

vergaderingen en excur-

sies, gesteund door me-

dewerkers van gemeen-

te, Dienst Landelijk 

Gebied en Provincie.  

Het programma is een 

antwoord op vragen 

over ontwikkellocaties 

die niet tot ontwikke-

ling kwamen, op vragen 

over leegloop, vergrij-

zing en stagnatie in ver-

plaatsingen. Het is een 

antwoord waarbij de 

ene oplossing de andere 

helpt. Het is een ant-

woord dat inspeelt op 

de realisatie van de 

Ecologische Hoofd-

structuur (EHS) en de 

Kaderrichtlijn Water 

(KRW). 

Willen we ontwikkelin-

gen in Strijbeek mogelijk maken 

dan zijn aanjagers nodig. Flexibili-

teit en uitwisselbaarheid zijn vereis-

ten, zowel in ruimtelijke zin en 

voorschriften als in financierings-

vormen.  

Hoe Strijbeek een vitale toekomst 

krijgt, leest u in het ‘Perspectief 

voor Strijbeek’. 

 

Jansen Agro 

René Jansen heeft een groot ge-

mengd bedrijf, met onder andere 

varkens en aardbeien. Zijn eigen-

dommen grenzen aan de Strijbeekse 

Beek en de Mark. Vlak bij de beken 

is de grond wat zwaarder. Nu er een 

goede verstandhouding met de ge-

biedsontwikkeling is, is hij bereid 

om op de percelen tegen de beek 

(2,5 hectare) in eigen beheer natuur 

te ontwikkelen. Op de grens tussen 

bedrijf en natuur legt hij dan een 

fietspad aan. Ook gaat hij afrikaan-

tjes telen om aaltjes te bestrijden op 

de aardbeienvelden. De grond krijgt 

daardoor een betere structuur en ook 

het uitzicht is mooier en gezonder. 

De varkens breid hij niet verder uit. 

In ruil wil hij een Vlaamse schuur 

plaatsen voor wonen en verkoop van 

met elkaar moeten bespreken omdat 

zij er beiden mee te maken hebben. 

Zij maken afspraken en zien elkaar 

pas een jaar later weer. Strijbeek 

verdwijnt voor een jaar in de verge-

telheid. In 2013 komen de bewo-

ners van Strijbeek, belanghebben-

den en deskundigen bij elkaar op 

dezelfde plek. Onderwerp van ge-

sprek is nu Strijbeek zelf. Op hun 

agenda staat de toekomst van Strij-

beek. Wat is het perspectief? Wat is 

er voor nodig om dat te bereiken? 

Vanaf januari 2013 hebben bewo-

ners, verenigingen, ondernemers, 

deskundigen en instanties samen 

met de Vereniging Markdal een 

ontwikkelprogramma opgesteld 

voor Strijbeek, een ontwikkelpro-

gramma met meerwaarde voor de 

toekomst. De kern daarvan is: Strij-

beek weer een ontmoetingsplek 

laten zijn voor mensen van land en 

stad, waarbij vitale bedrijven, on-

derwijs en natuur, cultuur en recrea-

tie de bindende factoren zijn. 

Het programma komt uit de Strij-

beekse samenleving zelf, het is op-

gesteld door bewoners en onderne-

mers in het gebied. Zij kwamen bij 

elkaar in een groot aantal werkses-

eigen streekproducten. Het is een 

soort ruimte voor ruimte idee. In de 

discussie ontstaat een idee uitwis-

seling met welke regeling dit gere-

aliseerd kan worden. De juiste re-

geling is nog niet helemaal duide-

lijk. 

 

Jac Jansen, de broer van René, is 

ook aanwezig. Zijn varkensstal is 

bij Heerstaayen gesaneerd en zijn 

dochter wil er in ruil recreatieve 

activiteiten ontplooien. 

Vervolgens rijden we naar locatie 

drie. 

 

Van Alphen aardbeienplanten 

Aan de westkant van het werkge-

bied, vlakbij Galder, ligt het bedrijf 

van Frank van Alphen. Hij is één 

van de grootste aardbeienplantente-

lers van Nederland. Zijn familie 

teelt vanouds aardbeien in het 

Markdal. Toen Frank het bedrijf 

overnam, is hij overgeschakeld op 

het telen van aardbeienplanten. In 

drie jaar tijd is de plant opge-

kweekt voor de teler als tray 

(wortel met kluit). Hij heeft 16 vas-

te krachten en 140 piekarbeiders. 

Hij produceert 20 a 22 miljoen 

aardbeienplanten per jaar. 12% 

blijft in Nederland en België, 88% 

is voor de export.  

In overleg met de vereniging 

Markdal en het waterschap is 

Frank begonnen met het optimali-

seren van zijn bedrijf. De trays ko-

men op rails die 50 centimeter bo-

ven de grond hangen. Hierdoor 

worden ze grondwateronafhanke-

lijk. Er is geen spatwater met ziek-

teverwekkers en een hoger water-

peil in het Markdal is prima. Door 

mechanisatie hangen de planten 

veel dichter bij elkaar, waardoor er 

oppervlakte grond vrij komt voor 

natuurontwikkeling. Het gebruikte 

water met meststoffen wordt opge-

vangen en hergebruikt, waardoor er 

veel minder grondwater nodig is en 

de afspoeling veel beperkter is dan 

op een gangbaar trayveld. Een 

overschot aan hemelwater wordt 

langzaam geïnfiltreerd via zakslo-

 
René Jansen gaat afrikaantjes telen om aaltjes 

te bestrijden op de aardbeienvelden.  
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Tekst: Sandra Reijnders 

 

Op 24 juni ging het bestuur van 

Mark & Leij op stap met B&W van 

Baarle Nassau. Frans Vermeer 

had bijzondere plekjes uitgezocht, 

waar we van gedachten konden 

wisselen over het landschap en de 

natuur. 

 

We bezochten de waterscheiding 

tussen Schelde en Maas, het start-

punt van de Poppelse leij, de water-

scheiding tussen de Dommel en de 

Mark, de grensbeek tussen Chaam 

en Baarle, en vele andere interes-

sante plekjes.  

 

Waar het allemaal om draaide, was 

natuurlijk de informatie-uitwis-

seling. We spraken over de boswet 

en B&W gaat contact opnemen met 

de provincie, want de provincie is 

de verantwoordelijke instantie.  

 

Ook bediscussieerden we de hand-

having. De gemeente is haar mede-

werkers bewust aan het maken dat 

zij de ogen en oren van de gemeen-

(Continued on page 17) 

ten. Het rijke water zit dan al terug 

in het eigen systeem. 

Frank maakt een Ecologische ver-

bindingszone (2 hectare) op zijn 

eigen terrein (particulier natuurbe-

heer). Deze wordt ingepast in over-

leg met de werkgroep landschappe-

lijke inpassing. De oppervlakte 

trayplanten gaat van 23 naar 15 

hectare. In combinatie met Heer-

staayen (aan de overkant) kan 

langs de Mark een circa 200 meter 

brede natuurzone gerealiseerd wor-

den.  

 

Vervolgens gaan we naar locatie 

vier: net ten zuiden van de plaats 

waar de A58 het Markdal kruist.  

 

Daesdonk 

Locatie Daesdonk is cultureel erf-

goed en Jac de Hoon is eigenaar. 

Zijn eigendom (40 hectare) valt 

geheel binnen de EHS-begrenzing. 

Hij is bereid om de helft van zijn 

eigendom te verkopen voor natuur-

ontwikkeling. In ruil daarvoor wil 

hij dat de EHS-status van de andere 

helft (huiskavel) af gaat. Dit is een 

alles of niets verhaal en de vereni-

ging Markdal adviseert om akkoord 

te gaan met zijn voorstel. Daesdonk 

ligt hydrologisch op een cruciale 

plaats in het Markdal. Zonder deze 

20 ha kan er hydrologisch heel wei-

nig. Momenteel loopt een hydrolo-

gisch onderzoek om een en ander 

helderder te krijgen. Het idee dat uit 

het gezelschap naar voren komt is 

het middel van adoptief programme-

ren. Dat geeft lucht in zeer gevoeli-

ge situaties en vormt weerstand om 

naar meewerken. 

 

A58 

De A58 is voor het Markdal zowel 

ecologisch als recreatief een ramp. 

Het zou voor het gebied een enorme 

meerwaarde zijn als de verbrede 

A58 in een tunnel komt en de Mark 

er vrij overheen stroomt. Vanwege 

de geluidsoverlast gaat het gezel-

schap snel terug naar Heerstaayen, 

waar ons een heerlijke biologische 

lunch wacht.  

 

Verrassing 

Chris Kuijpers moest 

helaas alweer snel naar 

Den Haag terug, maar 

Ineke van de Hee 

lunchte mee en had 

voor de vereniging 

Markdal nog een aan-

gename verrassing. Zij 

sprak haar grote dank 

uit om te gast te zijn in 

het Markdal en memo-

reerde vooral het res-

pect waarmee met ie-

ders belang wordt om-

gegaan en waarmee 

over de mensen wordt 

gesproken in het Mark-

dal. Zij reikte aan Jettie 

een paneel uit, waarop 

het Markdal werd ge-

nomineerd voor de 

“Eenvoudig Beter Tro-

fee” van de omgevings-

wet van het ministerie. 

Tevens gaf zij aan dat 

zij heeft rondgevraagd hoe nog 

meer ondersteuning voor het Mark-

dal georganiseerd kan worden. Jet-

tie was er stil van, maar wel zicht-

baar heel blij. 

 

Zodra we kunnen stemmen laat 

de vereniging Markdal ons dat 

weten. En houd de site: 

 

www.omgevingswetportaal.nl 

 

in de gaten en stem dan op het 

Markdal!  

Op stap met 

B&W Baarle

-Nassau 

Ineke van de Hee reikte aan Jettie een paneel 

uit, waarop het Markdal werd genomineerd voor 

de “Eenvoudig Beter Trofee” van de omgevings-

wet van het ministerie.  

 

http://www.omgevingswetportaal.nl
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De vereniging Markdal houdt op 19 september aanstaande 

haar algemene ledenvergadering in de Pekhoeve te Ulven-

hout. 

 

Voorzitter Jettie Rattink en penningmeester Jan Roovers ge-

ven een toelichting op de activiteiten en de financiën van de 

Vereniging. Vervolgens vertelt Marcel van Miert over de 

voortgang van de werkzaamheden. 

 

Speciale gast is Daniel Coenen, hydroloog van Waterschap 

Brabantse Delta. Hij zal aangeven hoe op basis van onder-

zoek en lokale kennis het water door het Markdal kan gaan 

stromen. 

De vergadering begint om 20.00 uur. De zaal is open om 

19.30 uur. Ook niet leden zijn welkom. 

 

Het Jaarverslag van de Vereniging en Stichting Markdal over 

2015 staan op de website:  

http://verenigingmarkdal.nl/jaarverslagen-2015/ 

 

Op de Algemene Ledenvergadering zal ook Marcel van 

Miert, procesmanager, een toelichting geven op de uitvoe-

ring. Marcel licht al een tipje van de sluier op: 

"We zijn druk bezig met het maken van een ontwerp-

uitvoeringsplan. Dat houdt in dat we werken van grof naar 

fijn: We willen eerst kijken hoe we een dynamisch watersys-

teem kunnen ontwikkelen dat robuust is, waarbij we de hy-

drologische potenties van het gebied zoveel mogelijk willen 

benutten. Het Markdal heeft veel interessante kwelstromen en 

bij een kwel is bijzondere vegetatie mogelijk. Verder komen 

er veel zijbeken in de Mark en is het gebied heel reliëfrijk. Er 

zijn veel verschillende grondsoort en hoogteverschillen.  

ALV Markdal 

Werken met Water 
Tekst: Joost van den Ouweland 

 

O ns fotoredactielid, Marian van Alphen dus, 

gaat ons helaas verlaten en dat is best jam-

mer. Van alle redactieleden was zij toch het 

meest professionele.  

 

Ze had verstand van foto's, kleuren en drukwerk. 

Termen als RGB, PMS en CMYK waren voor 

haar gesneden koek en ook bij het zoeken naar 

foto's bij de diverse teksten wist ze van wanten. 

Ondanks haar drukke bezigheden voor haar eigen 

bedrijf, 

( kijk maar eens op www.marianmaakt.nl),  

wist ze tijd vrij te maken om de nieuwsbrief naar 

een nog hoger level te tillen. Ze is een snelle be-

slisser, een no-nonsense type en een aangenaam 

mens. Ze gaat met haar honden en haar vriend in 

een prachtig dijkhuisje wonen. Marian, bedankt 

voor je altijd spontane inzet en al je professionele 

bijdragen aan onze M&L nieuwsbrief. Het ga je 

goed aan die brede rivier die traag door oneindig 

laagland gaat. 

 

Maar ..... 

we hebben al een opvolger! 

Welkom David de Peuter. Nog pas slechts 27 

jaren oud zorgt hij voor het broodnodige jonge 

bloed in onze redactie. David zit in de wijn busi-

ness en is via een stage bij wijngaard de Dasse-

mus met ons in contact gekomen. We heten hem 

hartelijk welkom en hopen op een lange en 

vruchtbare samenwerking. 

Dank Marian,  

welkom David 

Op hun tocht naar het zuiden tankten 40 jonge ooievaars even 

bij in het Markdal, ter hoogte van Ulvenhout. 

D
a

vi
d

 

http://verenigingmarkdal.us3.list-manage.com/track/click?u=22ac76abfc01de938d1250e1c&id=dbc36a46c1&e=64889e3663
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te zijn. Informatie dient aan te komen bij de juis-

te persoon. Ook Mark & Leij wil hierin haar me-

dewerking verlenen. Wij beloofden na te gaan 

welke oplossingen er zijn bij andere gemeenten 

met betrokkenheid van bewoners. Baarle heeft 

nog geen klik- en meldsysteem, maar gaf aan de 

Buitenbeter-App op te pakken. En inderdaad: op 

1 september lanceerde de gemeente deze App. Je 

kan de App downloaden via www.buitenbeter.nl 

of via je App-store of een QR-code. Als je iets 

ziet waar de handhaving iets aan mag doen, stuur 

je een bericht met foto. 

 

Voor het aankopen van gronden voor het Natio-

naal Natuurbeleid (NNB, voorheen de EHS) gaat 

Baarle beleid maken. Dat zal gebaseerd zijn op 

de op te stellen omgevingsvisie. Hiervoor wordt 

nu eerst de strategische visie 2030 voor alle as-

pecten van Baarle ontwikkeld. Baarle is nu bezig 

met deze samenhang brengende kijk, met de be-

doeling deze in het najaar af te ronden. Ons ad-

vies aan B&W: bescherm hele natuurzones, zo-

als in hoofdlijnen op de reconstructiekaart van 

de provincie is aangegeven (Natuur De Baronie). 

Creëer ook donkere zones (zonder licht 'snachts). 

 

De informatie-uitwisseling was zeer prettig en 

ook de broodjes met fris in een landelijke omge-

ving werden zeer gewaardeerd. 

(Continued from page 15, Op stap met B&W Baarle-

Nassau) 

 Bestuursleden Natuurvereniging Mark&Leij

Voorzitter Sjef Langeveld Dassemussestraat 5 4861 TG Chaam 06 20600202 voorzitter@markenleij.nl
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Lezingen Marianne van Riel Het Goordonk 12 5111 GG Baarle-Nassau 06 13190364 activiteiten@markenleij.nl
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Fotowerkgroep Liek van Engelen Gilzeweg 36 4861 PN Chaam 06 11629903 foto@markenleij.nl

Tekst: Sjef Langeveld 

 

B ij de komende jaarvergadering, in het voorjaar van 2017, 

wil ik stoppen als voorzitter van onze vereniging. Dan 

heb ik bijna 8,5 jaar deze rol mogen vervullen. Ik heb het met 

veel voldoening gedaan en ik heb met veel mooie mensen mo-

gen samenwerken.  

 

Ik heb ervaren dat de vereniging veel kan bijdragen aan natuur 

en landschap in ons verenigingsgebied en daarbuiten, samen 

met gemeenten en andere organisaties. Dat zal blijven of zelfs 

toenemen, want binnen de twee gemeenten Alphen-Chaam en 

Baarle-Nassau, is heel veel bijzondere natuur en landschap. 

Samen met ons zijn de gemeenten zelf en de terreinbeherende 

organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants-

landschap hierin actief. Ook het waterschap, de landgoedeige-

naren en de vele particulieren dragen hun steentje bij. 

 

Met elkaar, leden van Mark&Leij, èn met bovengenoemde or-

ganisaties hebben we veel tijd besteed aan het beschermen, 

maar vooral aan het ontwikkelen van natuur en landschap. We 

hebben bedrijven uitgedaagd om de kansen om natuur en land-

schap te verbeteren te benutten. We zijn recent voorzichtig be-

gonnen om bij te dragen aan het verbeteren van het toezicht 

houden. 

 

En, natuurlijk hebben we veel onderzocht, ‘ge-quizzt’, gefietst, 

gewerkt, bestudeerd en fotografisch vastgelegd. Ook hebben we 

met onze zusterverenigingen belangrijke initiatieven genomen 

om natuur en landschap in het Markdal te verbeteren, met kan-

sen voor bewoners en agrariërs. 

 

Dat zijn vele mooie herinneringen die blijven, maar nu moeten 

wij dus opzoek naar een nieuwe voorzitter. Het zou goed zijn 

als een jonger iemand het overneemt. We zijn daarom begon-

nen met het zoeken van nieuwe bestuursleden waar potentieel 

een nieuwe voorzitter tussen zou moeten zitten. Mocht je een 

tip hebben laat het dan even weten. Als je zelf wilt deelnemen 

in het bestuur, laat dat dan ook even weten. Mocht je iemand 

weten die nog geen lid is, ook die is welkom als nieuw lid en 

bestuurslid. 

Beste leden, 

Op stap met B&W Baarle-Nassau 

http://www.buitenbeter.nl
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woonde gebieden. Ze verbleven ge-

middeld op een afstand van slechts 

783 meter van menselijke nederzet-

tingen. De vrouwtjes wier jongen 

werden gedood, leefden gemiddeld 

op 1213 meter afstand van mensen.  

De vlucht naar menselijke leefge-

bieden levert de vrouwtjes dus 

voortplantingssucces op. De beren-

moeders gebruiken de aanwezigheid 

van mensen duidelijk als een soort 

schild voor hun jongen. De beren 

bouwden goed beschutte nes-

ten zodat mensen niet gemakkelijk 

in hun buurt konden komen. De 

moeders selecteerden de meest dich-

te struiken. Op die manier kon-

den ze dicht bij mensen zijn, zonder 

dat deze mensen zich daarvan be-

wust waren. Na het paarseizoen ver-

huisden de berenvrouwtjes weer 

naar meer afgelegen gebieden. 

Bron: Nu.nl 

 

Veehouderij leidt tot longproble-

men 

Mensen die dicht bij een veehoude-

rij wonen hebben meer luchtweg-

klachten, zoals hoesten en een pie-

pende adem. Dat blijkt uit driejarig 

wetenschappelijk onderzoek van 

onder meer het RIVM onder 2500 

Brabanders en Limburgers. De 

longfunctie van mensen die wonen 

in een gebied met veel koeien, kip-

pen en varkens neemt met 2 tot 5 

procent af. Longonstekingen ko-

men in de omgeving van pluimvee 

10% vaker voor. De oorzaak is 

fijnstof en vermoedelijk ook am-

moniakuitstoot. De klachten zijn 

het ergst bij mensen die minder dan 

één kilometer van vijftien of meer 

veehouderijen wonen. 

Bron: Teletekst NOS 

 

Bijzondere Duitse grottenolm 

krijgt eindelijk nageslacht 

Blind, bleek en eeuwig jong. Dat 

zijn enkele kenmerken van de grot-

tenolm, een zeldzame salamander 

die in donkere spelonken leeft. In 

het 'Hermannhol' in de Harz wonen 

zeven Duitse exemplaren van meer 

dan zestig jaar oud. Zij gaan, als 

het meezit, eindelijk voor nage-

slacht zorgen. De wetenschappers 

die het ogenloze amfibie, dat er 

uitziet als een 30 centimeter lange 

kruising tussen een regenworm, 

albino paling en salamanderlarve, 

bestuderen, hebben twee eitjes ge-

vonden. Om opeten te voorkomen, 

zijn die in een aquarium gelegd. 

Eén is opgelost maar uit de ander 

kruipt binnenkort een 'drakenbaby'. 

Wetenschappers denken aan augus-

tus of september. Het is niet be-

kend hoe lang het duurt voordat 

een ei uitkomt, wel dat het samen-

hangt met de watertemperatuur. De 

soort, die honderd jaar kan worden 

maar eruit blijft zien als een vol-

groeide larve, komt van nature 

voor in grotten op de Balkan aan 

de Adriatische kust. In de vorige 

eeuw zijn er elders in Europa voor 

onderzoek vergelijkbare leefomge-

vingen gemaakt. Voortplanting is 

een groot probleem. 

Bron: AD 

 

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. 

 

Vrouwtjesberen met jongen zoe-

ken soms bescherming bij mensen 

Vrouwelijke bruine beren met jon-

gen zoeken in het paarseizoen vaak 

bescherming bij mensen uit angst 

voor mannetjes. De vrouwtjes vesti-

gen zich in deze periode graag in 

gebieden waar ook mensen leven, 

omdat mannetjesberen daar niet 

komen. Mannelijke beren doden in 

het paarseizoen vaak jongen om 

vervolgens eigen nageslacht te ver-

wekken bij de moeders. 

Noorse wetenschappers volgden 

dertig vrouwelijke bruine beren met 

behulp van een GPS-halsband. Van 

deze groep raakten negentien 

vrouwtjes zwanger. Elf van de die-

ren verloren hun jongen aan moord-

lustige mannetjes. 

De acht vrouwtjes uit de studie die 

hun jongen niet verloren, bleken te 

zijn verhuisd naar door mensen ge-

Uitgelicht 
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vaste verschijning in Nederland 

wordt, komt doordat er geen ver-

sperring meer is tussen Oost- en 

West-Europa. Maar nu worden er 

nieuwe hindernissen ten oosten van 

het IJzeren Gordijn opgeworpen. 

Wetenschappers dringen er bij de 

Europese overheden op aan 

om openingen in de hekken te ma-

ken. Om te voorkomen dat dieren 

zich verwonden, pleit de groep voor 

vervanging van prikkeldraad door 

gaas. Desnoods doe je daar prikkel-

draad bovenop, maar verwijder de 

rollen op de grond. 

Bron: NOS.nl 

 

70 Kg plastic op elke vierkante 

km zeebodem 

Zo’n 94 procent van het plastic dat 

in de oceaan belandt, komt op de 

zeebodem terecht. Dat resulteert 

gemiddeld in zo’n 70 kilo plastic per 

vierkante kilometer zeebodem. 

Uit een rapport van Eunoia, een on-

afhankelijk adviesbureau, is te le-

zen dat zo’n 80 procent van het 

plastic dat jaarlijks in zee belandt 

afkomstig is van het land. Het gaat 

dan met name om groter plastic 

afval zoals drinkflesjes en andere 

plastic verpakkingen. De overige 

twintig procent van het plastic dat 

in zee belandt, wordt op zee ge-

dumpt. Het gaat dan met name om 

visgerei waar mensen zich – hetzij 

per ongeluk of expres – van ont-

doen. 

We kunnen natuurlijk proberen om 

de plastic vervuiling terug te drin-

gen, maar het leed is grotendeels al 

geschied: in de oceanen bevindt 

zich reeds enorm veel plastic. Wat 

kunnen we daar aan doen? Een stu-

dent uit Delft kwam onlangs met 

een ambitieus idee: een soort drij-

vende barricade die dienst doet als 

een kunstmatige kustlijn en afval 

‘vangt’ en verzamelt. Onlangs is het 

eerste prototype onthuld en direct 

aan het werk gezet in de Noordzee, 

op zo’n 23 kilometer uit de kust. 

Het prototype blijft daar een jaar 

actief en moet bewijzen tegen alle 

(weers)omstandigheden bestand te 

zijn. Als het experiment goed ver-

loopt, zal een dergelijke barricade 

in 2020 tussen Hawaii en Californië 

worden geplaatst. Volgens de orga-

nisatie achter het initiatief – ‘Ocean 

Cleanup’ genaamd – moet deze bar-

ricade in staat zijn om de helft van 

de plastic soep – een sterk vervuild 

gebied in het noorden van de Stille 

Oceaan – in tien jaar tijd op te rui-

men. 

De onderzoekers schrijven in hun 

rapport dat ze hopen dat hun studie 

bij kan dragen aan een efficiënte, 

snelle en grondige oplossing van 

het probleem. Steeds meer onder-

zoeken tonen aan dat bijvoorbeeld 

zeedieren in de problemen ko-

men wanneer ze plastic nuttigen of 

erin verstrikt raken. Ook zijn er zor-

gen dat het door ons gedumpte plas-

tic door vissen wordt genuttigd en 

zo weer op ons bord belandt. 

Bron: Scientias.nl 

 

Grensversperringen zijn nieuw 

IJzeren Gordijn voor wilde die-

ren 

De grenshekken in Europa die 

vluchtelingen moeten tegenhouden, 

zijn funest voor wilde dieren. Een 

groep internationale wetenschap-

pers maakt zich zorgen over de 

gevolgen voor de trekroutes van 

onder meer wolven, beren, lynxen, 

wisenten en edelherten. 

De versperringen hakken popula-

ties van toch al kwetsbare soorten 

in stukken. Minstens zo erg is dat 

dieren die verstrikt raken in afras-

teringen op een akelige manier aan 

hun einde komen. Vooral prikkel-

draadversperringen die de laatste 

tijd in de haast zijn uitgerold, ver-

oorzaken veel dierenleed. 

Na de aanslagen van 11 september 

2001 zijn er in Europa in toene-

mende mate grensobstakels bijge-

komen. Sinds de vluchtelingencri-

sis is het aantal hekwerken in rap 

tempo gestegen. Er zijn nu grens-

barrières met een lengte van 25.000 

tot 30.000 kilometer, waar dieren 

letterlijk tegenaan lopen. Waar dat 

toe leidt, blijkt in het grensgebied 

van Slovenië en Kroat ië , 

waar lynxen met zenders zijn uit-

gerust. De populatie was daar erg 

fragiel en grensversperringen heb-

ben die nog eens verder uitgedund.  

Dat de wolf naar verwachting een 

Een student uit Delft  

kwam onlangs met  

een ambitieus idee:  

een soort drijvende barricade 

die dienst doet als een kunst-

matige kustlijn en afval 

‘vangt’ en verzamelt. 

https://www.scientias.nl/dag-plastic-soep-the-ocean-cleanup-start-in-2016/
https://www.scientias.nl/dag-plastic-soep-the-ocean-cleanup-start-in-2016/
http://www.theoceancleanup.com/
https://www.scientias.nl/plastic-blijkt-enorme-bedreiging-voor-zeeschildpadden/
https://www.scientias.nl/plastic-blijkt-enorme-bedreiging-voor-zeeschildpadden/
https://www.scientias.nl/dag-plastic-soep-the-ocean-cleanup-start-in-2016/
https://www.scientias.nl/dag-plastic-soep-the-ocean-cleanup-start-in-2016/
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Weer tijd voor vergeten tarwe-

soorten 

Mensen willen gezond voedsel van 

hoge kwaliteit. Daarnaast smacht de 

wereld naar meer agrarische biodi-

versiteit. En daarmee is er weer 

plaats gekomen voor ‘vergeten’ 

tarwe. 

Duitse onderzoekers pleiten ervoor 

om de vergeten tarwesoorten zoals 

eenkoorn en emmertarwe een twee-

de kans te geven. Duizenden jaren 

lang voorzagen deze en andere ver-

geten tarwesoorten een groot deel 

van de wereldbevolking van voed-

sel. Maar de groene revolutie en de 

opkomst van de industriële land-

bouw zorgden ervoor dat de soorten 

in de vergetelheid raakten. Beide 

ontwikkelingen hadden namelijk 

een voorkeur voor sterke gewassen 

die tijdens een regenbuitje niet ter 

aarde storten en tevens – voor zover 

mogelijk – garant staan voor een 

zeer grote oogst. Soorten die niet 

aan die eisen voldeden, verdwenen. 

Vandaag de dag vinden we die 

soorten bijna alleen nog in genen-

banken. En daar moet verandering 

in komen, zo vinden Duitse onder-

zoekers. De markt is klaar voor de 

herintroductie van ‘vergeten’ tar-

wesoorten. “Mensen zijn geïnteres-

seerd in diversiteit, in iets met 

meer smaak, met gezondere ingre-

diënten en oude tarwesoorten heb-

ben interessante dingen te bieden,” 

stellen de onderzoekers. 

De onderzoekers pleiten ervoor om 

de vele tarwesoorten die in genen-

banken verstopt zitten, te analyse-

ren en op zoek te gaan naar 

‘vergeten’ soorten die het meest 

geschikt zijn voor herintroductie. 

Het gaat dan om soorten die onder 

meer goed bestand zijn tegen ziek-

ten, een hoge voedingswaarde en 

unieke smaak hebben. 

Met de herintroductie van 

‘vergeten’ tarwesoorten heeft de 

consument meer te kiezen. Daar-

naast – en dat is nog veel belangrij-

ker – neemt de agrarische biodiver-

siteit toe. Dat is van groot belang, 

omdat de voedselvoorziening wan-

neer we maar op enkele graansoor-

ten bouwen, kwetsbaar is (zie ka-

der). Dat de herintroductie van een 

‘vergeten’ soort niet heel lastig 

hoeft te zijn, is onlangs al bewezen, 

zo benadrukken de onderzoekers. 

Ze halen hierbij spelt aan. Tot aan 

het begin van de 20e eeuw was 

spelt het belangrijkste graangewas 

in Duitsland, Oostenrijk en Zwit-

serland. In de jaren die volgden, 

verdween spelt bijna helemaal. 

Maar in de jaren zeventig kwam de 

‘oude’ soort weer terug. En hoe: in 

en rondom Duitsland wordt jaar-

lijks op meer dan 100.000 hectare 

grond spelt verbouwd. 

Bron: Scientias.nl 

 

‘Weide Weelde zuivel’ goed voor 

weidevogels 

Voor het eerst te koop bij Jumbo 

en binnenkort bij Deen en Plus: 

Weide Weelde zuivel, geprodu-
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Kwetsbaar 

Voor zover we weten zijn er op aarde zo’n 30.000 eetbare plan-

tensoorten. Maar slechts 30 ervan voeden de wereldbevolking 

en slechts vijf graansoorten zijn samen verantwoordelijk voor 

zo’n 60 procent van de energie-inname van de wereldbevol-

king. Van die weinige soorten worden er maar een paar op gro-

te schaal verbouwd. En dat is een probleem. “Deze extreme fo-

cus op enkele soorten heeft geleid tot een enorm verlies aan 

biodiversiteit, wat weer leidde tot het uitsterven van soorten, 

kwetsbare ecosystemen en moeite om aan de toekomstige vraag 

naar voedsel te voldoen, omdat de genetische variatie die soor-

ten helpt om zich aan te passen aan een veranderend klimaat 

en ziekten, verloren is gegaan. Daarnaast zijn traditionele ge-

rechten, recepten en gebruiken in het bereiden van voedsel ver-

dwenen, wat resulteert in een afname in de voedseldiversiteit,” 

aldus de onderzoekers. 
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“40 jaar milieuafspraken op losse 

schroeven” 

In zowel het Verenigd Koninkrijk 

als de rest van Europa hebben na-

tuur- en milieuorganisaties teleurge-

steld gereageerd op de uitkomst van 

het Britse EU-referendum. De pre-

cieze gevolgen zijn moeilijk te voor-

spellen, maar de voortekenen zijn 

niet bepaald gunstig, stelt Natuur-

monumenten. "Ruim veertig jaar 

aan onderlinge afspraken over na-

tuur, milieu en duurzaamheid met 

onze buren staat op losse schroeven. 

De EU beloonde tot nu toe samen-

werking tussen natuurbeheerders 

van verschillende landen, maar dat 

wordt nu onzeker”, zegt Natuurmo-

numenten. Bovendien is het de 

vraag of de Britten de Europese na-

tuurbeschermingsregels nu bij het 

grofvuil zetten en zelf iets gaan ver-

zinnen. 

Het wordt vooral moeilijker om aan-

sluiting bij elkaar te vinden, niet 

alleen in het natuurbeleid maar ook 

in het visserijbeleid. "Daar waar we 

gemeenschappelijke, aan elkaar 

grenzende natuurgebieden hebben, 

zoals de Doggersbank, klemt dit te 

meer." En: "Op het gebied van het 

Europese Landbouwbeleid gaan we 

aan de Britten een partij missen die 

terecht kritisch was op dit beleid en 

dat wilde hervormen." 

Bron: Natuurmonumenten 

WWF wil visvergunning kopen 

om haaien niét te vangen 

Natuurbeschermingsorganisatie 

WWF wil een commerciële haaien-

visvergunning kopen voor het 

Australische Groot Barrièrerif. De 

organisatie wil de licentie niet ge-

bruiken om haaien te vangen maar 

juist om ze daarvoor te behoeden. 

Daarmee hoopt het WWF het zwaar 

beschadigde ecosysteem  een  boost 

te geven. Via een crowdfund-actie 

wil de organisatie de vergunning 

betalen. 

De organisatie moet zo'n 100.000 

Australische dollar (ruim 68.000 

euro) neertellen voor de vergun-

ning. De eigenaar van de vergun-

ning krijgt het recht om een net van 

1,2 kilometer lang langs het Groot 

Barrièrerif te slepen om haaien te 

vangen. Daarvoor heeft de organi-

satie een crowdfundactie opgezet. 

Binnen een dag was al meer dan 

24.000 Australische dollar binnen-

gekomen (ruim 20.000 euro). Uit 

cijfers van het bestuur van de staat 

Queensland blijkt dat de haaien-

vangst tussen 2014 en 2015 bijna 

verdubbeld is van 222 ton naar 402 

ton. In dat laatste jaar kwam dat 

neer op ongeveer 100.000 haaien. 

Uit een studie uit 2013 blijkt dat de 

verwijdering van haaien uit koraal-

riffen het ecosysteem verstoort, 

waardoor riffen zich moeilijker her-
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ceerd door boeren die rekening 

houden met weidevogels. Dit nieu-

we zuivelmerk is een initiatief van 

het Boerengilde, ondersteund door 

Vogelbescherming Nederland. 

Door de yoghurt, melk en karne-

melk van Weide Weelde te kopen 

kan de consument direct bijdragen 

aan meer bloemrijke weiden. 

Vogelbescherming Nederland zet 

zich sinds enkele jaren in om na-

tuur-inclusieve zuivel op de markt 

te krijgen. Hiervoor is ze de ‘Red 

de Rijke Weide’ campagne gestart 

die politiek, zuivelorganisaties en 

consumenten oproept om natuur-

vriendelijke producten te maken en 

te kopen. Eerder lukte dit met de 

biologische producten Red de Rij-

ke Weide Kaas en Terschellinger 

Kaas. En nu is er Weide Weelde, 

verse melk die gewoon in de super-

markt te koop is. 

Vogelbescherming ziet dit soort 

producten als een belangrijke stap 

naar een ander soort landbouw. 

Een landbouw die rekening houdt 

met weidevogels en andere natuur, 

zoals vlinders, bijen en bloemen. 

Eén die goed is voor het milieu en 

dierenwelzijn en die de boeren die 

zich hier voor inzetten extra be-

loont. Wie Weide Weelde koopt 

draagt hier dus rechtstreeks aan bij. 

De boeren die melk leveren voor 

Weide Weelde krijgen één cent per 

liter melk extra betaald voor hun 

inspanning voor weidevogels. 

Daarnaast gaat van elk pak twee 

cent in een fonds waaruit projecten 

voor weidevogels worden gefinan-

cierd. 

Ook de koeien profiteren: mini-

maal 180 dagen per jaar lopen ze in 

de wei in plaats van de 120 dagen 

die bij huidige weidegang wordt 

toegepast. Mede als gevolg van de 

bloemrijke weiden eten de koeien 

een gevarieerder menu en dat proe-

ven wij weer aan de melk! 

Bron: Vogelbescherming 
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anderen van zwartbruin naar fel-

blauw. 

Weerschijnvlinders zoek je niet, 

zoals veel andere vlinders, op bloe-

men, want daar worden ze zelden op 

gezien. Zeker de mannetjes hebben 

geen behoefte aan nectar. Wel heb-

ben ze mineralen nodig en die halen 

ze met hun roltong van vochtige 

plekken op bospaden en slootkan-

ten, maar ook op uitwerpselen van 

diverse dieren. De grote weerschijn-

vlinder was in de jaren negentig van 

de vorige eeuw een zeldzame vlin-

der die ook achteruit ging. Vanaf de 

eeuwwisseling zien we hem echter 

op steeds meer plekken verschijnen. 

Dat heeft enerzijds te maken met het 

ontstaan van goede leefgebieden 

maar ook met het gedrag van de 

vlinder.  

Het lijkt er op dat hij veel meer 

zwerfgedrag vertoond dan vroeger 

en dus ook andere geschikte bossen 

in Noordwest-Overijssel, Gronin-

gen, Gelderland, Noord-Brabant en 

de Flevopolder bereikt. Het gaat wel 

altijd om relatief vochtige bossen en 

de waardplant, voornamelijk bos-

wilg maar ook grauwe wilg, moet er 

in voldoende mate voorkomen.  

Bron: De Vlinderstichting 

 

Bijzonder: ravenkoppel broedt 

spontaan in Oisterwijkse Bossen 

De raaf is terug in Oisterwijk. Een 

koppeltje heeft er twee jongen 

stellen. Australië onderneemt zelf 

weinig om de bedreigde haaien te 

beschermen tegen vissers. De enor-

me netten doden jaarlijkse duizen-

den jonge haaien, waaronder ha-

merhaaien die internationaal erkend 

zijn als bedreigd. De aantallen ha-

merhaaien zijn in Queensland met 

80 procent afgenomen. De lange 

visnetten zijn ook gevaarlijk voor 

andere dieren en vangen alles wat 

op hun pad ligt, zoals schildpadden, 

dolfijnen en Indische zeekoeien. 

Bron: AD 

 

Grote weerschijnvlinder breidt 

uit 

Tot een jaar of twintig geleden was 

de grote weerschijnvlinder een 

zeldzame verschijning, die alleen in 

oude loofbossen in het Zuiden en 

Oosten van ons land werd gezien. 

De laatste tijd wordt deze schitte-

rende en bijzondere vlinder op veel 

meer plaatsen gemeld, ook in rela-

tief jonge bossen. 

De naam grote weerschijnvlinder 

geeft informatie over het uiterlijk 

van de vlinder. De mannetjes zijn 

donkerbruin aan de bovenzijde met 

een paar lichte banen. Als de zon 

echter onder een bepaalde hoek op 

de vleugels schijnt krijgt de vlinder 

een prachtige blauwe glans. Een 

actieve vlinder zie je regelmatig 

met de vleugels klapperen en dan 

zie je dus steeds weer de kleur ver-

grootgebracht. Volgens Natuurmo-

numenten gaat het om het eerste 

spontane broedgeval in Brabant. 

De vogels zijn een zeldzaamheid 

en kwamen alleen voor op de Hoge 

Veluwe en op de Maashorst bij 

Uden. In die natuurgebieden gaat 

het om uitgezette raven. Dat er 

spontaan een koppeltje nestelde in 

de Oisterwijkse Bossen is daarom 

extra speciaal. Een van de redenen 

waarom de raaf is gaan broeden in 

Oisterwijk zijn de dode dieren die 

in het bos liggen. Natuurmonumen-

ten laat namelijk steeds vaker ka-

davers liggen.  

De Oisterwijkse Bossen zijn door 

hun uitgestrektheid en de afwisse-

ling tussen bos en heide het ideale 

leefgebied voor de vogel. De wilde 

raaf komt zo weinig voor in Neder-

land, omdat de mens hem flink be-

streed. Door zijn zwarte kleur en 

voorkeur voor kadavers, werd hij 

geassocieerd met de dood en on-

heil. In 1944 was de raaf in Neder-

land volledig verdwenen, tot hij in 

1976 weer werd geïntroduceerd. 

Bron: Natuurmonumenten 

 

Goed nieuws voor de bijen en de 

voedselvoorziening 

Mooi nieuws voor bijen, vlinders 

en zweefvliegen. Maar vooral een 

belangrijk eerste succes voor het 

veiligstellen van onze voedselvoor-

ziening. Dat is de reactie van Na-

tuur & Milieu en Greenpeace op 

het tijdelijke verbod op de verkoop, 

het voorhanden hebben en het ge-

bruik van imidacloprid voor de 

glastuinbouw. De milieuorganisa-

ties hebben meerdere keren bij de 

rechter en via brieven aan de 

Tweede Kamer een verbod op dit 

schadelijke bestrijdingsmiddel aan-

hangig gemaakt. 

Bestrijdingsmiddelen met imida-

cloprid zijn zeer schadelijk voor 

bijen, vlinders en zweefvliegen. 

Zonder deze insecten geen bestui-

ving van voedsel, wat de voedsel-

productie in de problemen brengt.  

Bron: Natuur en Milieu 
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http://ctgb.nl/nieuws/nieuws-berichten/2016/07/06/terinzagelegging-4-ontwerpbesluiten-wijziging-gewasbeschermingsmiddelen-op-basis-van-imidacloprid
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Het kost enige uren, maar daarna 

zijn we toch op weg naar het Khao 

Yai National Park. Chai heet onze 

chauffeur en hij spreekt een beetje 

Engels. Het zal dus handen- en voe-

tenwerk worden de komende tijd. 

Van de zangerige Thaise taal versta 

ik evenveel als van het Fins, geen 

jota dus. 

Overal langs de ruim 200 km lange 

route naar Khao Yai zie je het por-

tret van de koning van Thailand 

staan. In het duister arriveren we in 

Pak Chong en nemen onze intrek in 

Hotel Phuphaya, niet ver van het 

reservaat. Een eerste kennismaking 

met de Thaise keuken doet het erg-

ste vrezen voor de komende weken. 

We hebben liters ijskoud bier nodig 

om de stevig gekruide maaltijd te 

verwerken. 

 

Om 5.00 uur de volgende ochtend 

zijn we al op weg naar Khao Yai. 

Chai heeft de nacht in de auto door-

gebracht. 

Elke keer als Chai een Boeddha-

beeldje of een tempel(tje) passeert 

claxonneert hij. Ik word er niet 

goed van, want er staan er wat. 2) 

Ik besluit mezelf in te houden, we 

hebben samen immers nog een lan-

ge reis te gaan. Tenslotte heeft een 

ieder recht op zijn eigen afwijking. 

Nauwelijks rijden we Khao Yai 

binnen of we stuiten op een giganti-

sche boom die over de weg is ge-

vallen. De reis begint goed. 

Begeleidt door het angstaanjagende 

gekreun van de Gibbons, een vrij 

algemene apensoort hier, maken we 

een wandeling langs de hoofdweg. 

Een geluk bij een ongeluk is, dat we 

net gestopt zijn bij een boom met 

veel vruchten, een zogenaamde 

"fruiting tree". Vele Neushoornvo-

gels vliegen hier rond, waaronder 

grens met Maleisië doorkruist. 

 

Met een visum van de Royal Thai 

Embassy in Den Haag op zak zit ik 

aan boord van een reusachtige 

Boeing 747-400 van China Airlines 

in gezelschap van de onvermijdelij-

ke Vlamingen. China Airlines had 

beslist niet de goedkoopste vlucht. 

Die bood Tarom aan, een Roemeen-

se luchtvaartmaatschappij. Een En-

gelse kennis van me raadde dit ech-

ter af, omdat de vlucht 26 uur duurt 

(met een tussenstop in Boekarest 

van 6 uur) en vanwege de abomina-

bele bediening aan boord door ste-

wardessen, die regelrecht uit de 

school van Russische kogelstoters 

lijken te komen. 

Ik hou de motoren van de jumbo 

angstvallig in de gaten. Twee jaar 

geleden immers, zijn er bij een 

Boeing van China Airlines twee mo-

toren afgevallen en is het vliegtuig 

gecrasht. Een rustige vlucht echter 

deze keer, geen turbulentie, geen 

koffie tegen het plafond, slechts een 

snurkende Vital naast me in de 

vliegtuigzetel. Hij neemt altijd een 

slaappil.1) 

 

Bangkok is een gekkenhuis. De in-

valswegen van Bangkok zitten vol-

ledig verstopt als we deze metropool 

inrijden om er een minibus te huren. 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

A ls u echt lijkt op uw pasfoto, 

bent u niet gezond genoeg 

om op reis te gaan. 

 

"THAILAND, dan weet ik wel 

waarvoor jij daar naar toe gaat", 

was de meest gehoorde opmerking 

die ik te horen te kreeg, als ik tus-

sen neus en lippen door vertelde 

dat ik naar het voormalige Siam in 

zuidoost Azië wilde reizen. Voor 

de meeste lieden in mijn kennis-

senkring schijnt Patpong Road in 

Bangkok de enige plek te zijn die 

de moeite waard is om te bezoeken 

in Thailand. A dirty mind is a joy 

forever, is’nt it? 

 

Een tijdje geleden alweer, in het 

'koele' seizoen uiteraard, vertoefde 

ik in dit land van tempels en pago-

des.  

Thailand, niet alleen het land van 

Khao pad, maar ook het land van 

de glimlach. De bevolking van dit 

fascinerende land is uiterst vriende-

lijk en hartelijk en ik heb er werke-

lijk een schitterende vakantie door-

gebracht. Het is een groot land, 

ongeveer even groot als Frankrijk 

en ik heb het van het uiterste noor-

den (de gouden driehoek) tot hele-

maal in het zuiden tot vlak bij de 

Deel 1 

 

 

 

 

 

LAND VAN KHAO PAD 

1   
Bij mijn laatste trip naar Zuid-Afrika heb ik 

het ook een keer geprobeerd. Met succes, ik 

heb bijna de gehele vlucht geslapen als een 

wild zwijn, en passant vier zetels in beslag 

nemend. Het SAA-vliegtuig naar Johannesburg 

was praktisch leeg. 
2  In Thailand is 95% van de bevolking boed-

dhist en deze godsdienst speelt een grote rol in 

het maatschappelijk leven. 
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een vijftigtal dubbelhoornige neus-

hoornvogels, die normaal gespro-

ken zeer moeilijk te vinden zijn. 

Een paar uur later is de weg vrijge-

maakt en kunnen we de jungle van 

Khao Yai verkennen.  

Vier dagen brengen we door op de 

smalle paadjes in het oerwoud. We 

worden voortdurend belaagd door 

teken en vooral bloedzuigers. Ik 

betaal de eerste dag al meteen leer-

geld. Als ik 's avonds mijn sokken 

uit wil trekken ontdek ik er grote 

bloedvlekken op. Ik heb in alle 

twee mijn enkels een keurig rond 

gaatje zitten. De bloedzuigers heb-

ben ongemerkt van mijn bijzonder 

smakelijk bloed zitten lurken! 

 

Khao Yai is betoverend. De jungle 

levert ons vele nieuwe regenwoud 

vogelsoorten op, maar het is zwaar 

werken. We moeten vele riviertjes 

kruisen en bij een dergelijke over-

steek maak ik een slipper en val 

languit met mijn rug op een rots-

blok. Het is maar goed dat ik "A 

Guide to the Birds of Thailand" in 

mijn broeksband had zitten. Het 

boek is bijna door midden gebro-

ken, maar mijn rug en stuitje zijn 

nog heel. Blauwe plekken op han-

den en een niet nader te noemen 

lichaamsdeel zijn mijn erfdeel. 

Kreunend zoek ik die avond mijn 

bedstee op. De volgende dag moet 

ik me uit bed laten rollen om er uit 

auto. Claxonnerend voor elk boed-

dhabeeldje rijden we langs onaf-

zienbare rijstvelden en waterplas-

sen met lotusbloemen. 

 

We hebben pech bij Nam Nao. Het 

is weekeinde. Een leger van jeugdi-

ge Thaise bezoekers is in het park. 

Alles is bezet en het enige wat ons 

rest is tenten te huren. Een tent met 

deken(tje) kost 40 baht (1 baht is 

circa 5 eurocent). Ik slaap uiterst 

slecht de eerste nacht. Zonder 

luchtbed, in een slaapzak op de 

keiharde grond is al niet goed voor 

je nachtrust, maar honderden fees-

tende Thais, die zich helemaal 

klem drinken aan de whisky, met 

luid schallende radio's maken dat 

van slaap helemaal niets terecht 

komt. Slecht gehumeurd sta ik 's 

morgens op. De meeste Thais zijn 

nog altijd aan het feestvieren! 

 

We verdwijnen pijlsnel in het oer-

woud en laten het kabaal achter 

ons. Nadat we in het bamboewoud 

een zilverfazant ontdekt hebben, 

wordt mijn humeur beter. De steile 

hellingen in het bamboewoud ver-

gen het uiterste van ons, maar we 

worden beloond met vele nieuwe 

vogelsoorten. 

's Avonds maak ik voor het eerst 

kennis met khao pad 3), een saf-

fraangele rijst met kreeft, kip (niet 

voor mij), stukjes varkensvlees, ei, 

komkommer en rauwe uien. De 

maaltijd is kruidig, pikant, maar 

bovenal heet. 

 

De Thais zijn nog niet vertrokken 

op de camping site! 

We besluiten ons met enige flessen 

singhabier te verdoven, maar van 

slaap komt wederom niet veel.  

 

… wordt vervolgd ... 

3    
Khao pad wordt in het engels fried rice 

genoemd. De Thaise bevolking noemt dit 'flied 

lice', wat voor mij gevleugelde luizen beteken-

de. Af en toe had ik ook de indruk dat er luizen 

in zaten, maar dan wel zonder vleugels. De 

Engelsen spreken het uit als "cow pat", het-

geen letterlijk vertaald koeienvlaai betekent! 

te komen. Mijn stuitje heeft er toch 

mee geleden. 

De tweede dag brengen we bij het 

vallen van de avond een bezoek aan 

een vleermuisgrot op een zeer steile 

berghelling. Miljoenen vleermuizen 

verlaten dan de grotten. De stank bij 

de ingang van de grot is overweldi-

gend, maar de imposante zwarte 

wolk van vleermuizen vergoedt 

veel. Een slechtvalk heeft hier een 

luizenleventje. Af en toe duikt hij in 

de wolk vleermuizen en pakt er één. 

Hij schijnt ze te verzamelen. 

 

Op één van onze tochten besluiten 

we de omgeving van de Orchid Wa-

terfalls te bezoeken. Chai is bijzon-

der zenuwachtig omdat dit een ge-

vaarlijke omgeving is: gisteren heeft 

een slecht gehumeurde Aziatische 

olifant hier een minibus aangevallen 

en zwaar beschadigd en er zitten 

hier Bengaalse Tijgers. We verken-

nen hier de omgeving te voet, ont-

moeten geen olifant, maar wel een 

Aziatische zwarte beer. De beer 

schijnt nog meer van ons te schrik-

ken dan wij van hem en verdwijnt 

pijlsnel in het oerwoud. 

 

Na vier dagen nemen we afscheid 

van de grote nachtzwaluwen en de 

neushoornvogels en rijden noord-

waarts naar het Nam Nao National 

Park. Een slinger van orchideeën 

hangt aan de binnenspiegel van de 

Orchid waterfalls 
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gezien zelfs een top 10 zomer! 

De laatste dagen van augustus wer-

den tamelijk veel ooievaars gezien 

op trek, met een grootst aantal van 

50 exemplaren in Chaam langs de 

Ulicotenseweg. De zwarte ooievaar 

werd 4 maal waargenomen. Met de 

geoorde fuut gaat het nog steeds 

goed in ons werkgebied, hoewel niet 

de aantallen van enkele jaren terug 

gezien zijn. Het was een slecht 

kwarteljaar met slechts 4 waarne-

mingen (vergelijk met 2012 - 54 

waarnemingen). De grote zilverrei-

ger is veelvuldig gezien in heel ons 

werkgebied gedurende de gehele 

zomer. Boomvalken werden regel-

matig gezien in heel ons werkgebied 

met in totaal 18 waarnemingen. 

Wespendieven werden ook nogal 

wat gezien met in totaal 19 waarne-

mingen. Met de bruine kiekendief 

gaat het redelijk goed en in totaal 

werden 20 waarnemingen gedaan. 

Op 3 juni werd een zwarte wouw 

gezien op de Regte Heide en op 20 

juli een rode wouw in ’t Merkske. 

Op 28 juli werd een rietzanger ge-

zien in de Broskens, een zeer zeld-

zame vogel in onze streek. Op 16 

juni werd een waterpieper waarge-

nomen in de Elsakker. 

De ijsvogel populatie is geheel her-

steld van de “strenge” winters van 

een paar jaren geleden en er wer-

den regelmatig vogels gezien deze 

zomer. Wat niet meer opvalt, is dat 

er zeer weinig waarnemingen bin-

nengekomen zijn van de zwarte 

roodstaart, slechts 3 stuks, maar dat 

is een tendens die al jaren het geval 

is. De grauwe vliegenvanger (foto 

pag. 28) werd slechts vijf maal ge-

zien, waarvan vier op de Regte 

Heide. Het aantal waarnemingen 

van de koekoek is vergelijkbaar 

met vorig jaar, maar dat het goed 

gaat met deze vogel, dat is zeker 

niet het geval. De meeste waarne-

mingen van de koekoek kwamen 

uit de Broskens, de Strijbeekse 

Heide, de Regte Heide, en ’t 

Broek. 

 

Met de wielewaal is het nog steeds 

dramatisch gesteld: 3 waarnemin-

gen uit t Merkske en één uit de 

Regte Heide! Deze wondermooie 

vogel zal zeer binnenkort uit onze 

streek verdwenen zijn. Met de zo-

mertortel gaat het dezelfde kant uit 

en deze duif wordt bijna alleen nog 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

D eze zomer werd wederom een 

groot aantal e-mails naar mij 

verzonden. “Uit de mailbox” bevat 

dan ook niet het werkelijke aantal 

berichten dat werd verstuurd. Ook 

onze zuiderburen stuurden waar-

nemingen op, waarvan een aantal 

buiten het werkgebied van onze 

vereniging. De rubriek heet 

“Waarnemingen in de streek”. 

Opvallende waarnemingen uit de 

Belgische Kempen worden hier 

ook vermeld. Uit deze reeks van 

waarnemingen is een overzicht 

samengesteld, waarbij de website 

Waarneming.nl ook weer is ge-

raadpleegd voor onze streek. 

Heb je een leuke waarneming: 

blijf hem insturen zodat ook ande-

re leden mee kunnen genieten. 

 

 

De zomer die door menigeen wel 

erg vroeg werd afgeschoten, kwam 

met een schitterende eindspurt. Wat 

neerslag betreft is het beeld net wat 

minder rooskleurig voor deze zo-

mer. Juni was een zeer natte maand. 

Juli verliep landelijk bezien iets 

droger dan gemiddeld. Augustus 

volgt eigenlijk vrij redelijk het nor-

male spoorboekje en eindigt dus als 

een vrij normale maand qua regen. 

Opmerkelijk deze maand is vooral 

de duur van de regen. De teller staat 

al op 55 uur neerslag. De norm 

voor de hele maand is 38 uur. We 

hebben deze maand inderdaad een 

paar grijze druilerige dagen gehad 

die meer in een herfstmaand thuis 

horen. Maar zeker is dat de zomer 

sowieso als ronduit warm in de 

boeken zal worden weggeschreven. 

Waarschijnlijk wordt het thermisch 

 

Een (niet zo willekeurige) greep 

uit de waarnemingen 

Waarnemingen in de streek 
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vanuit ’t Merkske en de Regte Hei-

de gemeld. Het aantal veldleeuwe-

riken is vergeleken met afgelopen 

jaar ongewijzigd gebleven. 

 

 

Lepelaar (foto pag. 29) 

Deze zomermaanden werden we-

derom opvallend veel lepelaars 

gezien in onze streek. Vrijwel de 

gehele zomer werden op de Castel-

reesche Heide, Regte Heide en 

Bleeke Heide lepelaars gezien. Op 

7 augustus werden zelfs 24 ex. ge-

zien op de Castelreesche Heide. 

Ook op andere plaatsen werd de 

lepelaar regelmatig gezien. Vooral 

deze eeuw, en vooral de laatste 

jaren, wordt de lepelaar vaak ge-

zien. De lepelaar is onmiddellijk 

herkenbaar aan de aan het uiteinde 

spatelvormig verbrede snavel. 

Nederland was tot voor tien jaar 

geleden het noordelijkste land in 

Europa waar lepelaars tot broeden 

kwamen, vooral in moerassen, riet-

kragen en andere slecht bereikbare 

plaatsen. Inmiddels broedt de soort 

ook succesvol in Groot-Brittannië, 

Duitsland en Denemarken. Na een 

poos bijna uit Nederland verdwe-

nen te zijn, neemt hun aantal door 

beschermingsmaatregelen nu weer 

wat toe. Er zijn de laatste jaren on-

geveer duizend broedparen per sei-

zoen. Het gaat gelukkig de laatste 

jaren erg goed met de soort in West 

Europa. Het dieet van de lepelaar 

bestaat uit kleine visjes. Ze over-

winteren normaal gesproken in 

Afrika. De lepelaar is overigens de 

nationale vogel van Nederland. 

 

Zwarte Ibis 

Op 31 juli werd een zwarte ibis 

waargenomen op de Castelreesche 

Heide, de eerste waarneming in de 

streek, voor zover mij bekend. De 

enige in Nederland voorkomende 

donkere ibis heet dan wel ‘zwart’, 

maar de Engelse (Glossy Ibis), 

Franse (Ibis Falcinelle) en weten-

schappelijke soortnamen (Plegadis 

falcinellus), die ‘glanzende ibis’ 

betekenen, geven eigenlijk een veel 

mooiere omschrijving van adulte 

vogels. Deze hebben immers een 

wijnrode en groene glans op de bo-

vendelen. De soortnaam die in ons 

land in de 19e eeuw gebruikt werd, 

‘Glans-ibis’, sluit daar mooi op aan. 

De zwarte ibis is een beetje een 

vreemd eend in de Hollandse bijt. 

Het is een vogel die zich erg thuis 

voelt in de warmere moerasgebieden 

van Zuid-Europa. Af en toe wordt er 

een bij ons gezien, maar het bijzon-

dere is wel dat dit vaak gebeurt in 

het najaar en winter en dat hij dan 

ook wekenlang op dezelfde plek 

blijft rondhangen. Het lijkt er op dat 

hij dan helemaal geen last lijkt te 

hebben van de kou of de regen. Met 

zijn rare, grote, kromme snavel eet 

hij alles wat hem voor de snavel 

komt. Vaak worden zwarte ibissen 

gezien in gezelschap van reigers of 

lepelaars. 

 

Bijeneter (foto pag. 29) 

Op 7 juni werd een bijeneter gezien 

op de Regte Heide, de eerste waar-

neming in ons werkgebied, voor 

zover mij bekend. Een opvallende 

en tropische verschijning die met 

veel geluk ook in Nederland te zien 

is. De bijeneter is een vogel die in-

druk maakt. Bijeneters leven vooral 

in de warme delen van Europa, 

maar het lijkt erop dat de versprei-

ding zich in noordelijke richting 

uitbreidt: ook in Nederland zijn in-

middels broedende bijeneters vast-

gesteld. Enkele broedpogingen wa-

ren zelfs succesvol. Bijeneters zijn 

insecteneters en behendige vliegers, 

die ook in vlucht insecten te grazen 

weten te nemen. De aanwezigheid 

van grote prooi-insecten als sprink-

hanen, libellen en ook bijen is voor 

bijeneters een absolute voorwaarde. 

Deze bonte vogels kunnen vooral 

aangetroffen worden bij steile wan-

den aan water, zoals rivieren, plas-

sen en meren, waar ze een nesttun-

nel uitgraven in de steile wand. 

 

Porseleinhoen 

Eind juni werd diverse malen een 

porseleinhoen waargenomen op de 

Regte Heide. Het porseleinhoen is 

een zeldzame verschijning in onze 

streek. In totaal vind ik 18 waarne-

mingen in de streek, allen vanaf 

2006. 

Als broedvogel van moerassen met 

ondiep water en lage oevervegeta-

ties, komt het porseleinhoen maar 

in betrekkelijk weinig Nederlandse 

gebieden tot broeden. De meeste 

paren huizen in uitgestrekte moe-

rasgebieden in de noordwestelijke 

helft van het land. Het voorkomen 

kan echter jaarlijks sterk wisselen, 

afhankelijk van de waterstanden en 

 

 

Bijzondere waarnemingen 
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mijn digitale archief sinds 1975. 

Deze grootste roofvogel van Europa 

wordt ook wel 'vliegende deur' ge-

noemd, en dat is een goede vergelij-

king. De spanwijdte van de zee-

arend kan tot wel twee-en-een-

halve meter bedragen! In Nederland 

is de zeearend voornamelijk in de 

winter een vaste gast in het Lau-

wersmeer en de Oostvaardersplas-

sen, maar broedt sinds 2006 ook 

weer in Nederland. 

 

  

 

 

 

 

het ontstaan of verdwijnen van 

nieuwe broedplekken. De versprei-

dingskaarten, voor zover niet be-

trekking hebbend op één jaar, geven 

dan ook de maximale verspreiding 

aan. Lokale terreinomstandigheden 

en meer algemene weersomstandig-

heden (droog of nat voorjaar) spe-

len beide een rol in het aantalsver-

loop. In het rivierengebied kan deze 

soort explosief optreden na over-

stromingen laat in het voorjaar, 

maar dit verschijnsel is sinds 1983 

niet meer op grote schaal voorgeko-

men. Het porseleinhoen is een ver-

borgen levende moerasvogel, die 

leeft van plantaardig voedsel en 

kleine diertjes. Zijn leefgebied is 

nogal ontoegankelijk: natte uiter-

waarden, randen van riet-, zegge- 

en lismoerassen en ondergelopen 

graslanden. Belangrijk is de aanwe-

zigheid van water met een diepte 

van minder dan 15 centimeter. Het 

is dan ook de roep van de vogel die 

zijn aanwezigheid meestal verraadt: 

Een fluitend "kwiet!", ook wel om-

schreven als een zweepslag. 

 

Zeearend 

Op 12 augustus werd door Johan 

Schaerlaeckens een juveniele zee-

arend gezien op de Bleeke Heide.  

De zeearend is een zeer zeldzame 

verschijning in onze streek en in 

totaal vind ik 21 waarnemingen in 

 

Ad Jansen op 3 juni: 

Zit ik vol spanning naar de wed-

strijd van Kiki Bertens te kijken, 

komt er eensklaps een bruine kiek 

over mijn huis gevlogen, achter-

volgd door al wat vliegt: wulp, kie-

vit, kraai, enz. naar de Oude 

Strumpt. Ook vanmorgen aan de 

rand van het Eldoradopark de roep 

van een kwartel gehoord. 

 

Johan Schaerlaeckens op 5 juni: 

Vanmorgen met de Chaamgroep 

zwarte stern boven Bleeke Heide. 

Verder ter plaatse: kneus (niet 

Frank), zwartkopmeeuw, patrijs (2, 

aan gedrag te zien met jongen), 

grutto (groepje), gele kwik, veld-

leeuwerik. Bij Leuris boske 3 wei-

debeekjuffer, bosrietzanger en klei-

ne karekiet. 

 

Frank Degenaar op 12 juni: 

Voor het tweede achtereenvolgende 

jaar hebben we in onze tuin een 

blauwzwarte houtbij waargenomen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 13 juni: 

Fietstochtje Chaamgroep gisteren in 

Staatsbossen (Ossengoor e.o.) met 

o.a. boomvalk, wespendief, havik 

en geoorde fuut. Frank had (net als 

vorig jaar) de zeldzame blauwzwar-

 

Uit de mailbox 
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te houtbij in zijn tuin. Slechts 6 

waarnemingen in Nederland maar 

waarschijnlijk veel over ‘t hoofd 

gezien.. 

 

Johan Schaerlaeckens op 19 juni: 

Vanmorgen met de Chaamgroep 

invallend wijfje bruine kiek Denne-

goorven. Ter plekke ook zingende 

bosrietzanger, 2 geoorde futen. Op 

Bleeke Heide fel jagende boom-

valk, roepende kwartel, zingende 

spotvogel, rietgors, 2 gele kwikken, 

2 veldleeuweriken, veel gierzwalu-

wen, oeverzwaluw, 2 grutto's, uit-

gevlogen nest roodborsttapuiten. 

 

Ad Jansen op 23 juni: 

Vanmorgen 2 appelvinken komen 

overvliegen op het Eldoradopark. 

Te kort gezien om mannetje vrouw-

tje te bepalen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 3 juli: 

Vanmorgen (ondanks matig weer) 

opvallend veel (prachtige) heide-

blauwtjes vochtige dopheide rond 

Patersmoer. Ter plekke ook veel 

(bloeiend) beenbreek en veenpluis. 

In tuin Frank blauwzwarte houtbij. 

 

Ad Verhoeven op 21 juli: 

Vanmiddag bij ons in de voortuin 

gezien, de grauwe vliegenvanger 

met 2 uitgevlogen jongen.  

Ze hadden feest want de vliegende 

Erik Rijnen op 26 juli: 

Vanochtend op Regte Hei 2 zwarte 

ooievaars overvliegend naar het 

westen. Opmerkelijk ook een 

slechtvalk die mogelijk ontsnapte 

valkeniersvogels was (l i jkt 

voetriempje te dragen). Verder o.a. 

bruine kiekendief, lepelaar, visdief-

jes, witgatjes, gekraagde roodstaart, 

3 zingende geelgorzen. Aan vlin-

ders: veel oranje zandoogjes en nog 

enkele heideblauwtjes. libellen: o.a. 

vuurlibellen, koraaljuffer en zwarte 

heidelibellen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 28 juli: 

Gisteren het lawaai van de Acht 

even omgeruild tegen de stilte van 

het Ossengoor: 3 jagende boomval-

ken, 11 adulte geoorde futen (waar 

is de tijd dat we naar de Flaas 

moesten om 2 vogels te zien), paar-

tjes dodaarsjes met grote jongen, 

paartjes kuifeendjes met grote jon-

gen, vlinderende wespendief boven 

Bredasebos. Daarna liep het wan-

delrondje toch weer uit de hand. 

 

Johan Schaerlaeckens op 29 juli: 

Gisterenavond fietsten Wim, Frank 

en ik naar huis (Gilze - Chaam) van 

‘n pilsje bij Sjoerd. Iets voorbij de 

Slingerdreef hoorden we 3-4 nacht-

zwaluwen snorren, even later ook 

het vleugelgeklepper. Frank en ik 

fietsten de Slingerdreef in, ook daar 

verschillende nachtzwaluwen. We 

mieren waren aan het opstijgen.  

Ze zijn heel de middag in de weer 

geweest, was mooi om te zien. 

 

Johan Schaerlaeckens op 24 juli: 

Zojuist jong (1-jarig?) wijfje bruine 

kiek Bleeke Heide. Dit specifieke 

wijfje pendelt al de hele zomer tus-

sen het Dennengoorven en de 

Bleeke Heide, slechtvalk, 4 grote 

zilvers, 2 adulte lepelaars (Leuris 

boske met een 5-tal weidebeekjuf-

fers), grutto's (10+), wulpen (50+), 

massa's zandoogjes, dikkopjes en 

enkele dikkoppen (geen vlinders). 

Langs Ulicotenseweg ongeringde 

adulte witte ooievaar.  
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lingen en grasmussen. De 2 lepe-

laars nog altijd present in retentie-

bekken Leuris' boske. Kolibrievlin-

der in de tuin. 

 

Johan Schaerlaeckens op 7 au-

gustus: 

Vanmorgen met de Chaamgroep 

boven Ossengoor 2 wespendieven 

samen met havik (die flink in de 

rui was). Ook 2maal een boom-

valk, een 10-tal (?, geen telescoop) 

geoorde futen, dodaarsjes en kuif-

eenden met jong.  

 

Johan Schaerlaeckens op 15 au-

gustus: 

Vanmorgen volop zonnende boom-

kikkers in het Broek (met juv.), 

ook aan de randen. Het was 

(bijna) onbegaanbaar, dus heerlijk 

rustig. Gisterenmiddag nog 2 jonge 

bruine kieken boven de plas. 

 

Henk Laarhoven op 18 augustus: 

Vanmorgen zat er in de tuin op de 

droogmolen een juveniele koekoek 

(zie foto). 

 

Ad Jansen op 24 augustus: 

Rondom het middaguur was een 

zwarte ooievaar boven de Kerk-

dreef/Geuzenpad aan het cirkelen. 

De vogel was hoogte aan het ma-

ken om daarna richting Baarle-

Nassau, Castelré door te steken. 

 

Margriet Magielse op 25 augus-

tus: 

23 aug. rond het middaguur Ulico-

tenseweg net binnen de bebouwde 

kom: kijk oma daar boven: Wah! 

ongeveer 50 ooievaars in de lucht, 

ouders onder luid gekwetter gevoe-

derd werden en een zingende geel-

gors. 

 

Twan Mols 2 augustus: 

Zaterdagavond ook even naar de 

nachtzwaluwen bij het slingerpad 

geweest. Op dit kleine stukje al 7 

exemplaren prachtig gezien en ge-

hoord, dat was even genieten!  

 

Hennie Verheijen op 4 augustus: 

Zie nu 2 ooievaars achter in de wei 

bij het smokkelaartje. 

 

Johan Schaerlaeckens op 8 augus-

tus: 

Gisteren vos in de Heistraat ter 

hoogte van Langven. Achter Gebr. 

Brosens zit burcht met spelende jon-

gen (info Gebr. Brosens). Vanmor-

gen minstens 7 torenvalken Bleeke 

Heide w.o. een 

aantal jongen. 

O v e r z o m e -

rend wijfje 

bruine kiek 

ook weer pre-

sent. Groepje 

watersnippen. 

Veel jonge 

vogels: rood-

borsttapuiten, 

kneus, groen-

stopten bij een open plek waar een 

van de nachtzwaluwen pal boven 

onze hoofden rondjes ging draaien. 

Hij kwam dichter en dichter waarbij 

hij een (ons onbekende) alarmroep 

uitstootte. Iets verder weg vloog 

een tweede vogel. We kunnen het 

niet anders verklaren dan dat hij 

vlakbij met jongen zat. Nog verge-

ten: Minstens een van de boomval-

ken boven het Ossengoor was een 

jonge vogel. 

 

Johan Schaerlaeckens op 1 au-

gustus: 

Afgelopen weekend de soorten eens 

geteld die fysiek en regelmatig mijn 

huis/tuin aandoen (dus niet over-

vliegend of op afstand roepend). 

Dat waren er 21 w.o. deze man 

sperwer die Loes zojuist fotogra-

feerde. Enkele seconden na deze 

foto sloeg de sperwer de zoveelste 

huismus, 3 meter van ons vandaan. 

Zelfs gisteren, met 25 feestvierders, 

sloeg hij toe. 

 

Twan Mols op 1 augustus: 

Zondagochtend bij landgoed de 

Hoevens een grauwe vliegenvanger 

druk doende met het voederen van 

zijn kroost in de bomen boven mijn 

hoofd. Verder o.a. enkele puttertjes, 

jonge boerenzwaluwen die door de 
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zwevend op de thermiek, één voor-

op, de rest in een grote cirkel, eerst 

richting N/O dan Z/W, onder een 

stralend blauwe hemel. Alsof ze 

zich aan het verzamelen waren om 

te vertrekken naar Afrika. Wat een 

toeval, vooral omdat je ze niet 

hoort, en wat een majestueus ge-

zicht! 

 

Ad Jansen op 25 augustus: 

Deze avond, de honden uitlatend, 

vloog er, tot mijn verrassing, een 

visarend uit de bosrand, achter de 

visvijver van het Eldoradopark. 

Vervolgens vloog de vogel richting 

Putven, Alphensebaan. 

 

In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en 

met 31 augustus 2016 ver-

werkt. 

 

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 

Tijdens de redactievergadering riep Willemien (de vrouw van Jan) verschrikt: 

“Help Jan, er zit een monster in de keuken!”. Vol enthousiasme stormde de hele 

redactie de keuken in. Het bleek om een populierenpijlstaart te gaan.  

Foto John van Raak 

Vergrijzing eksters neemt toe in Noorwegen. 

 

 

Foto Wim Pijnacker 
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