IJsvogel, foto Wim Dumont
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Natuuragenda

DECEMBER
8 donderdag
15 donderdag
17 zaterdag
31 zaterdag

20:00
19:30
08:00
09:00

JANUARI
6 vrijdag
19:00
6 vrijdag
20:00
7 zaterdag 12 tot 16 u
8 zondag 11 tot 16 u
19 donderdag 19:30
21 zaterdag
08:00
28 zaterdag
09:00

lezing “De imker en zijn bijen”, Kees van den Brandt
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
werkgroep beheer

Bellevue
Bellevue
foto@markenleij.nl
marktplein Chaam

Pag 4

openen fototentoonstelling "In Vogelvlucht"
Mark&Leij Nieuwjaarsquiz
fototentoonstelling "In Vogelvlucht"
fototentoonstelling "In Vogelvlucht"
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
werkgroep beheer

Bellevue
Pag 4
Bellevue
Pag 4
Bellevue, tijden onder voorbehoud
Bellevue, tijden onder voorbehoud
Bellevue
foto@markenleij.nl
marktplein Chaam
Pag 4

FEBRUARI
16 donderdag
17 vrijdag
18 zaterdag
25 zaterdag

19:30
20:00
08:00
09:00

bijeenkomst fotogroep
kopij nieuwsbrief aanleveren
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
werkgroep beheer

Bellevue
redactie@markenleij.nl Pag 16
foto@markenleij.nl
marktplein Chaam
Pag 4

MAART
16 donderdag
23 donderdag
25 zaterdag
30 donderdag
30 donderdag

20:00
19:30
08:00
20:00
21:00

lezing fotograaf Daan de Vos
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
Algemene Ledenvergadering
lezing Markdal door Sjef Langeveld

Bellevue
Bellevue
foto@markenleij.nl
Bellevue
Bellevue

Pag 5

Pag 6
Pag 6
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Werkgroep
beheer
Werkgroep beheer

Quiz en
Tentoonstelling
“In Vogelvlucht”

Zaterdag 9:00 uur
Marktplein (Wouwerdries)
Chaam
31 december
28 januari
25 februari
Tekst: Sandra Reijnders

Tekst: Sandra Reijnders
Foto: Wim Goverde

P

O

De werkgroep beheer van Mark &
Leij verzet werk in natuurgebieden
in onze streek en de coördinator is
Pieter van Eijl. Het is heerlijk om
op zaterdagmorgen in de natuur
bezig te zijn en je komt soms op
plekken die anders afgesloten zijn
voor publiek. Je hoeft ook geen ervaring te hebben en voor alle soorten mensen zijn er wel klusjes. Dus:
sluit je gezellig aan!

Om 19:00 uur, een uurtje voor de aanvang van de quiz, wordt de fototentoonstelling geopend en kunt u op uw gemak alvast de prachtige foto’s bewonderen. De fototentoonstelling “In Vogelvlucht” laat zien welke prachtige
natuurplaatjes de Mark & Leij fotoclub binnen onze ABG-gemeenten heeft
gemaakt. Ook de West-Brabantse Vogelwerkgroep heeft enkele foto’s geleverd. Kom kijken en vul jouw top drie in op het deelnameformuliertje. In de
volgende nieuwsbrief van Mark & Leij plaatsen we de door het publiek uitverkoren top drie. De tentoonstelling is op zaterdag 7 januari van 12 tot 16
uur open en op zondag 8 januari van 11 tot 16 uur.

Foto: Liek van Engelen

er abuis hebben we in de vorige nieuwsbrief de werkdagen niet vermeld. Je kunt nog aansluiten, want nieuw bloed is altijd
welkom.

p vrijdagavond 6 januari vindt weer de meest interactieve nieuwjaarsborrel van Chaam en omstreken plaats: de jaarlijkse Mark &
Leij nieuwjaarsquiz. De ambiance van vorig jaar was zeer geslaagd en
daarom wordt dit jaar opnieuw een fototentoonstelling gemaakt, deze keer
met de naam: “In Vogelvlucht”.

In deze sfeervolle ambiance start om 20:00 uur de jaarlijkse Mark & Leij
Nieuwjaarsquiz. De quiz commissie is op volle sterkte en is enthousiast aan
de slag gegaan met fotobeelden, puzzels, weetvragen, geluidsvragen en
vooral veel streekgebonden opdrachten. We hebben niet te veel
natuurvragen, dus iedereen kan
winnen. Formeer dus een team
van zes personen en kom 6 januOpenen tentoonstelling
ari naar Bellevue in Chaam. Is je
“In Vogelvlucht”
team niet compleet? Geeft niet,
19.00 uur
gewoon komen, want er lopen
altijd wel slimme, gezellige of
Aanvang quiz 20:00 uur
streekkennende personen zonder
team binnen. Ben je alleen? Ook
Vrijdag 6 januari
geen probleem. Dan zoek je in
Café-restaurant
de zaal een onvolledig team
Bellevue Chaam
waar de slimheid vanaf straalt
en die een kenner zoals jij in
hun team missen.
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Fotowerkgroep
Tekst: Liek van Engelen

H

et jaar loopt ten einde en wij kijken
nog even terug naar wat we zoal gedaan hebben dit jaar.
We begonnen met onze fototentoonstelling, waardoor de
nieuwjaarsquiz en het nieuwjaarsconcert van de Harmonie in
een mooie entourage plaats vonden.
De VVV had gevraagd om nieuwe fotokaarten van Mark en
Leij en daar hebben we hard aan gewerkt. Met de Kunstmarkt
in Alphen op 5 juni jl, hebben we de nieuwe kaarten aan het
volk gepresenteerd.
In Chaam kwam een Pinbox en de Dorpsraad streed voor een
natuurlijke uitstraling en vroeg daarom de fotowerkgroep om
een foto. We hebben vele foto’s voorgesteld en uiteindelijk is
de keuze gevallen op een prachtige bosfoto van Marth Wildhagen. Dus we kunnen heerlijk ontspannen pinnen in het bos!
We hebben verschillende activiteiten op de gevoelige plaat
vastgelegd: onder andere de bosbrandexcursie, de wandeling
in het Broek met IVN, de fietstocht van Mark & Leij langs de
Mark, de familievisdag en de werkgroep vissen. De lezing
van Liza over natuurbeleving bij het Alzheimercafé hebben
we voorzien van herkenbare natuurfoto’s.
Onze expositie is ook op reis gegaan: ze hebben gehangen in
woonzorgcentrum De Hoogt in Alphen, woonzorgcentrum
Sint Janshove in Baarle-Nassau en tot eind van 2016 in
woonzorgcentrum De Geerhof in Chaam.
Verder hebben we vele foto’s gemaakt in de streek, waarvan
u mede het resultaat kan gaan bewonderen op onze volgende
fototentoonstelling, die als vervolg op deze vogelnieuwsbrief,
in het teken zal staan van, hoe kan het ook anders: vogels! De
fototentoonstelling wordt gehouden van 6 tot 8 januari 2017.
De Fotowerkgroep komt iedere derde donderdagavond van
de maand bij elkaar om de gemaakte foto’s met elkaar te bekijken op het grote scherm, voor vraag en uitleg, wetenswaardigheden en om de volgende veldtocht te bepalen (wáár te
gaan fotograferen, of wàt), die dan plaatsvindt op de zaterdag
daarna.
Fotokaarten aanbieding!
Op de achterpagina staat onze set fotokaarten afgebeeld.
Tijdens de fototentoonstelling is deze te koop voor € 15
per set (10 stuks). Losse kaarten zijn € 1,65.
De kaarten zijn uiteraard tegen normale prijs ook te koop
bij de VVV.
Interesse om mee te doen in de Fotowerkgroep? Neem dan
contact op met:
Liek van Engelen
foto@markenleij.nl

Lezing
natuurfotografie
Tekst: John van Raak
Foto: Daan de Vos

D

aan de Vos woont in Breda en is een gepassioneerd en talentvol amateur-fotograaf met
een voorkeur voor macrofotografie. Hij kan intens
genieten van alles wat de natuur ons te bieden
heeft en probeert dit in een geheel eigen stijl vast
te leggen.
Hij fotografeert meestal met een groot diafragma en
is altijd op zoek naar net dat beetje extra. Denk
hierbij aan een aparte belichting of compositie. Hij
heeft in de loop der jaren veel geleerd van andere
fotografen en hun kritische commentaren. Daan is
ook altijd bereid om anderen te adviseren en probeert daarbij een eerlijk commentaar te geven.
Op donderdag 16 maart 2017 geeft Daan een boeiende dialezing over zijn natuurfoto´s voor onze vereniging Mark & Leij in café Bellevue te Chaam.
Daarbij laat
hij de aanwezigen
een
kijkje nemen
Lezing
in zijn keuDaan de Vos
ken, begeleid
door vele tips
Donderdag
en
trucs.
16 maart
Aanvang
20.00 uur en
Aanvang: 20:00 uur
natuurlijk is
Café-restaurant
iedereen
Bellevue
Chaam
weer hartelijk
welkom.
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Algemene
ledenvergadering
en lezing Markdal D

Vogelspecial

Tekst: Sjef Langeveld
eze nieuwsbrief is tot stand gekomen in samenwerking
met de West-Brabantse Vogelwerkgroep (WBV). Het
voorval met de steenuiltjes eerder dit jaar, bracht intensievere contacten met zich mee.

Tekst: Sjef Langeveld en Sandra Reijnders

O

p donderdag 23 februari is de jaarlijkse
“Algemene Ledenvergadering” van natuurvereniging Mark & Leij. U wordt van harte uitgenodigd om mee te komen praten over de natuurvereniging en uw mening te geven over het reilen
en zeilen binnen de vereniging. Een aantal bestuursleden is niet herkiesbaar, dus we hopen veel
nieuwe bestuursleden verkiesbaar te hebben.
Komt allen en laat uw stem meetellen!
Na de Algemene Ledenvergadering geeft Sjef Langeveld een lezing over de betekenis van het Markdalinitiatief voor de natuurvereniging Mark & Leij.
In een klein uur zal Sjef toelichten wat er gaat veranderen in het Markdal en hoe de vereniging daarbij betrokken is en verder betrokken kan en zal raken. Wat is de winst voor de natuur en het landschap en voor de economische mogelijkheden van
de bedrijven? Hoe kunnen de bewoners daar blijvend aan bijdragen? Welke dieren en planten gaan
er komen? Hoe gaat het landschap eruit zien met de
opnieuw gegraven Mark? Komen er nieuwe recreatie mogelijkheden en hoe passen die bij de Citta
slow gemeente? Hoe wordt het beheer geregeld?
In een eerdere lezing, anderhalf jaar geleden, was
er nog veel in voorbereiding. Nu staat de uitvoering
voor de deur. Wordt het echt duurzamer en vitaler?

20.00 uur Algemene ledenvergadering
21.00 uur lezing Markdal
Sjef Langeveld
Donderdag
23 februari
Café-restaurant
Bellevue Chaam

Martin van Leest, lid van de WBV, is nu met ons een voorstel
aan het uitwerken om het verstoorde biotoop van de steenuiltjes weer te herstellen. Dat doen we samen met Frank van
Alphen uit Galder en we gaan ook Piet van Loon benaderen.
Tijdens de gesprekken ontstond het idee om de WBV de mogelijkheid te geven zich te presenteren in onze Nieuwsbrief.
Net als wij, is de WBV actief in ons verenigingsgebied, maar
ook daarbuiten. Na een mailtje aan diverse Mark&Leij leden
bleken zij ook veel mooie vogelartikelen te hebben. Kortom:
het werd een vogelspecial.

Samenwerken met
NLGR
Tekst: Sjef Langeveld

O

p initiatief van onze zustervereniging “Natuur en
Landschapsvereniging Gilze en Rijen"(NLGR) zijn de
dagelijks besturen van Mark & Leij en NLGR bij elkaar
geweest.
Van NLGR waren aanwezig: voorzitter Theo Pot, secretaris
Sjoerd Borst en penningmeester Sylvia van Duijnhoven en
van onze kant waren er voorzitter Sjef Langeveld, secretaris
Ditty Koopmans en penningmeester Jan Meesters. De aanleiding voor het gesprek was, dat wij beiden met dezelfde medewerkers van de ABG gemeenten te maken hebben en over
hetzelfde type onderwerpen praten.
Het was een heel geanimeerd gesprek, waarbij we concludeerden dat we kunnen samenwerken op dezelfde thema’s,
zoals kapverordening, maaibeheer en ruimtelijke ordening.
Ook bleek dat we eenzelfde benadering hebben van die items.
Bij het bermbeheer hadden we al gezamenlijk opgetrokken,
maar je kan er ook voor kiezen dat één persoon beide verenigingen vertegenwoordigt. Ditty is bijvoorbeeld heel goed
thuis in de juridische kanten van de kapverordening en Ruimtelijke Ordening en Sjoerd in zaken van beheer. We besloten
verder te gaan met onze verkenning of er meer verbanden te
leggen zijn.
Kijk voor meer informatie over NLGR op:
http://www.natuurlijkgilzerijen.nl
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Foto Jan Roovers

geluid, zicht
landschap.

en

Het verslag van
deze studie is te
vinden op de website van de vereniging Markdal. Als
lid van het platform
“van A58 naar beter”, hebben we als
natuurvereniging
Mark & Leij bij
kunnen dragen aan
deze
voorstellen.
Dat je met zijn allen, gezamenlijk zo
een doorbraak kan bewerkstelligen,
blijft heel bijzonder. In de studie
wordt aandacht besteed aan alle
kruisingen tussen Galder en het Annabos en aan overlast door geluid en
fijnstof.
Begin volgend jaar moet duidelijk
zijn hoe de A58 in het landschap
ingepast gaat worden. Ook tijdens
het bezoek dat Directeur-Generaal
Kuijpers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 19 augustus aan het Markdal bracht, is er
aandacht besteed aan dit vraagstuk.
Dit heeft u in de vorige nieuwsbrief
al kunnen lezen.

Nieuws uit het
Markdal
Tekst: Sjef Langeveld en Sandra
Reijnders

O

p de foto is een prachtig
Markdal te zien. De foto is
genomen vanaf de brug bij de
A58. Zo gaat het er uitzien voor
het hele gebied bij de kruising met
de A58 als deze autoweg ter hoogte van de Mark onder de grond
loopt. De Mark stroomt dan over
de tunnel of door een aquaduct.
A58
Van alles wat er op dit ogenblik
aan plannen voor het Markdal
wordt ontwikkeld, is dit wel het
meest verrassende. Bij de inventarisatie voor het aanpassen van de
A58, wordt de haalbaarheid onderzocht of de weg onder de Mark
door kan. In de studie wordt ook de
mogelijkheid geopperd om de weg
hoger te maken, zodat water, recreatieverkeer, dieren en ander organismen vrijelijk onder de autoweg
door kunnen. Deze laatste optie
brengt echter geen verbetering qua

Uitvoering
In de Nieuwsbrief van de vereniging
Markdal is het volgende over de
uitvoering te lezen: de medewerkers
van de gemeente Breda zijn heel
voortvarend bezig om een ontwerpbestemmingsplan op te stellen voor
het gehele plangebied in de twee
gemeenten (dus ook voor de Mark
in Alphen-Chaam). In dit ontwerp
wordt voortgebouwd op het

Bestuursleden Natuurvereniging Mark&Leij
Voorzitter
Sjef Langeveld
Dassemussestraat 5
Secretaris
Ditty Koopmans Kloosterstraat 21
Peningmeester Jan Meesters
Beckershagen 7
Lezingen
Marianne van Riel Het Goordonk 12
Hoofdredactie Sandra Reijnders Gaarshof 29
Onderzoek
Jeroen Stoutjesdijk Sparrenlaan 18
Website
Frans Vermeer
Ghil 4
Fotowerkgroep Liek van Engelen Gilzeweg 36

4861 TG Chaam
4861 PA Chaam
4861 SE Chaam
5111 GG Baarle-Nassau
4855 AV Galder
4851 AZ Ulvenhout
5111 ED Baarle-Nassau
4861 PN Chaam

"Perspectief voor het Markdal" en
het plan in het provinciale Meerwaardetraject. Het provinciale
Meerwaardetraject bevat ook de
nieuwe voorgestelde begrenzing
van het NatuurNetwerkBrabant
(NNB). Het NNB is de nieuwe benaming voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Kijk voor meer
informatie op de website van de
vereniging “Markdal duurzaam en
vitaal”:
www.verenigingmarkdal.nl
Voor 31 december 2016 wordt een
samenwerkingsafspraak met waterschap Brabantse Delta getekend om
de uitvoering gezamenlijk voor te
bereiden. Dit voorbereidingsplan
wordt halverwege 2017 gevolgd
door het uitvoeringsplan.
Het beschikbaar komen van gronden voor de uitvoering van de plannen verloopt voorspoedig. De overeengekomen 102 ha worden op dit
moment administratief vastgelegd.
Voor 65 ha hiervan is dat intussen
gebeurd.
Verschillende leden van onze vereniging zijn bij de plannen betrokken. Onlangs is Sandra Reijnders
lid geworden van de werkgroep
beheer van de vereniging Markdal
d&v. Ook Dick Klees levert een
bijdrage in de werkgroep natuur en
water om zijn kennis van soorten en
beheertypen te delen met de andere
leden. Ook van de door Merlijn en
Jeroen aangeleverde informatie
wordt dankbaar gebruik gemaakt.
De resultaten worden gebruikt voor
de uitvoeringsplannen.

06 20600202
voorzitter@markenleij.nl
06 53209498
secretaris@markenleij.nl
0161 492777 penningmeester@markenleij.nl
06 13190364
activiteiten@markenleij.nl
06 10797154
redactie@markenleij.nl
076 5294769
werkgroepen@markenleij.nl
013 5079609
webmees@markenleij.nl
06 11629903
foto@markenleij.nl
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Roofvogelspektakel boven
Batumi (Georgië)

Uitzicht eerste telpost (Saghalvasho) met de hoge Kaukasus op de achtergrond.

Een idee uit 2004 om met vrijwilligers de gehele trekperiode te tellen werd nieuw leven in geblazen.
Najaar 2008 vond de eerste editie
van de Batumi Raptor Count plaats,
waarin tussen half augustus en half
oktober meer dan 800.000 roofvogels werden geteld, verdeeld over
ca. 30 soorten. Hiermee stond Batumi ineens bovenaan de lijst van
‘hotspots’ voor roofvogeltrek in
Eurazië. De spectaculaire aantallen
veroorzaakten een schokgolf in de
wereld van de roofvogelliefhebbers.
Een jaar later werd opnieuw een
telling georganiseerd, waaraan meer
dan 60 vrijwilligers uit diverse Europese landen deelnamen. Tevens
werd er een uitwisselingsprogramma opgezet tussen Georgische, Armeense, Belgische en Nederlandse

Batumi vormt een zogenaamde
‘flessenhals’ in de migratie naar het
zuiden. Roofvogels steken niet
graag hoge bergen of grote wateroppervlakten over. Het ontbreekt op
zulke plekken aan
voldoende thermiek,
waarmee de vogels
voldoende
hoogte
winnen om te kunnen afglijden naar
het zuiden. Actieve
trek zonder thermiek
kan natuurlijk ook,
maar dat kost de
roofvogels veel meer
energie. De kustvlakte aan de Zwarte
Zee, waarin Batumi
ligt, is een ideale
plek, want de lage

I

Aangeschoten juveniele Wespendief
Chorokhi delta

n de nazomer van 2004 reisden
drie jonge Belgische vogelaars
door Georgië en spendeerden een
week in Batumi aan de Zwarte
Zee. Hier zagen zij grote aantallen
roofvogels op doortrek richting het
zuiden. Benieuwd naar de daadwerkelijke aantallen keerden enkelen van hen in 2007 terug voor een
10-daagse telling. Hierbij werden
recordaantallen wespendieven geteld.

studenten. Inmiddels zijn er negen
telseizoenen verstreken en is de
Batumi Raptor Count uitgegroeid
tot het belangrijkste roofvogelspektakel van Europa. Niet alleen de
telling, maar ook ecotoerisme, gebiedsbescherming, jeugdeducatie en
voorlichting richting de lokale bevolking, maken onderdeel uit van
de activiteiten. Een nieuwe overkoepelende organisatie (SABUKO)
werd opgericht om doel en richting
te geven aan alle nieuwe activiteiten.

Tekst en foto’s: Huub Don

heuvels vormen voor de vogels
geen belemmering, terwijl de zuidelijke Kaukasus op minder dan 25
kilometer in het binnenland begint
met bergtoppen boven de 2000 meter. Verschillende trekwegen komen bij Batumi dus samen en zorgen voor de hoge concentratie aan
roofvogels. Falsterbo in Zweden of
de Bosporus bij Istanbul zijn ook
zulke plekken, maar wat Batumi
uniek maakt is de grote variatie in
soorten. Veel oostelijke soorten,
zoals steppekiekendief of steppearend, trekken over Batumi naar het
zuiden. Het af en toe grillige weer
aan de Zwarte Zee kust is ook een
bonus. Na enkele dagen slecht weer
hebben
de
roofvogels
zich
‘opgespaard’ in de vlakte en komen
met het eerste goede weer massaal
overzetten. De tellers draaien dan
overuren.
Zoals ook elders kent de najaarstrek
boven Batumi een bepaald verloop.
Half augustus komt de wespendieventrek op gang, die begin september piekt. Grauwe kiekendieven en
balkansperwers volgen en vanaf
half september komen grote aantallen zwarte wouw over, samen met
slangenarend, dwergarend, roodpootvalk, etc. Nu nemen ook de
steppebuizerden snel in aantal toe
en komen de eerste grote arenden
over. Eind september/begin oktober
pieken soorten als schreeuwarend,
bastaardarend en steppearend, terwijl men later in deze maand ook

9
kans maakt op de zeldzame keizerarend. Een oostelijke soort als de
steppekiekendief kan men nog tot
in oktober zien doortrekken. Een
speciale vermelding verdient de
Aziatische wespendief, die in zeer
kleine aantallen jaarlijks wordt gezien; een bijzonderheid want het
overgrote deel van deze soort overwintert in Zuidoost Azië. In de derde week van september maakt men
de meeste kans op deze soort.
Batumi heeft ten opzichte van andere Europese telposten ook een
nadeel. Er wordt gejaagd. Niet alleen op overtrekkende roofvogels,
maar zo’n beetje op alles wat vleugels heeft. Gelukkig is dit in de
nabijheid van de telposten niet zo
erg meer als in de beginjaren van
het project, maar regelmatig kan
men geweerschoten vanuit de vallei horen. Om de intensiteit van de
jacht te kunnen volgen worden ook
de geweerschoten geteld. De Chorokhi delta ten zuiden van Batumi
is een jagerswalhalla. Vermoeide
trekvogels komen hier laag over en
strijken neer en worden dan zonder
pardon afgeschoten. De discussie
aangaan met de jagers is af te raden, want het gaat hier om oude
gewoonten die de Georgiërs zich
niet laten afnemen door de opmerkingen van een paar buitenlandse
toeristen. Wel werkt de Batumi
Raptor Count aan een zekere sensibilisatie en neemt educatie richting
de jeugd een belangrijke plaats in:

roofvogels zijn er niet om te schieten, maar om van te genieten en verdienen onze bescherming. Belangrijk werk dat zeker al zijn eerste
vruchten afwerpt. Ook de toestroom
van ecotoeristen is belangrijk, want
deze zorgt voor een extra inkomstenbron voor de lokale bevolking.
Achter al dit belangrijke werk hebben zich inmiddels al verschillende
grote sponsors geschaard. Zo heeft
Swa-rovski kijkers ter beschikking
van de tellers gesteld en ook verschillende Nederlandse & Belgische
natuurorganisaties steunen inmiddels het project. Voor wie niet op
eigen gelegenheid wil gaan, is er
een speciaal reisbureau Batumi Birding opgericht dat een geheel verzorgde reis kan leveren, inclusief
bezoeken aan andere delen van Georgië zoals de Hoge Kaukasus. De
grote aantallen ecotoeristen zorgen
ook voor belangrijke belangstelling
van de media en elk jaar heeft het
Georgische journaal inmiddels een
item over de roofvogeltrek bij Batumi.
Volgend jaar viert de BRC haar
tiende editie. Dat zal ongetwijfeld
een groot feest worden met lezingen
van internationale experts van over
de hele wereld. De telplatforms gaan
uit hun voegen barsten door de grote
aantallen bezoekers. Als men de
tellers maar hun werk laat doen. Zij
vormen het hart van de organisatie
en staan aan de basis van het succes.

Aantallen roofvogels en ooievaars, herfst 2015:
Wespendief: 588.936
Steppebuizerd: 225.388
Zwarte wouw: 135.676
Middelgrote roofvogel: 64.830
Bruine kiekendief: 9.307
Dwergarend: 7.565
Blauwe/grauwe/
steppekiekendief: 6.160
Schreeuwarend: 4.407
Grauwe kiekendief: 3.540
Grote arend spec.: 2.891
Balkansperwer: 2.424
Zwarte ooievaar: 1.619
Slangenarend: 1.489
Steppekiekendief: 815
Steppearend: 533
Bastaardarend: 446
Ooievaar: 348
Visarend: 157
Slechtvalk: 44
Keizerarend: 35
Blauwe kiekendief: 34
Aasgier: 30
Aziatische wespendief: 28
Roodpootvalk: 28
Zeearend: 9
Sakervalk: 2
Monniksgier: 1
Steenarend: 1
Totaal : 1.055.302
bron:
www.batumiraptorcount.nl

Leve de Batumi Raptor Count!

Juveniele Zwarte Wouw trekt door

Dwergarend trekt over
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De Kamertjes
Tekst: Jan Benoist, coördinator
werkgroep de Kamertjes.

D

e Werkgroep de Kamertjes is
een van de werkgroepen van
de West Brabantse Vogelwerkgroep. De groep bestaat op dit moment uit een 15 tal actieve leden.
Deze werkgroep is inmiddels 33
jaar geleden ontstaan om het natuurreservaatje de Kamertjes in de
Haagse Beemden te onderhouden.
Doel
Het doel van de Vogelwerkgroep
was destijds (en is natuurlijk nog
steeds) om zich als groene vereniging ook daadwerkelijk bezig te
houden met een stukje zichtbare
natuur- en milieubescherming.
Het doel van het feitelijke beheer is:
het bewaren of zo mogelijk verhogen van de natuurwaarde, dus het
verhogen van de biodiversiteit van
flora en fauna. Het gebied mag
daarbij het vroegere karakter als
kleinschalig weidegebied met elzensingels niet verliezen.

Luchtfoto de kamertjes

Geschiedenis
Op 15-5-1981 schreef dagblad de
Stem dat er volgens wethouder
Hans van Dun geen geld meer was
voor onderhoud van het stedelijk

groen.
Van Dun stelde voor om overal
maar graszaad te zaaien.
Het bestuur van de vogelwerkgroep
(ik was toen penningmeester) schrok
nogal van deze mededeling en besloot de koe bij de horens te pakken.
We schreven een brief aan de betreffende wethouder en aan de fractievoorzitters. We stelden daarin voor
om één of meer vogelbosjes te adopteren en zodoende veilig te stellen.
Na verschillende bijeenkomsten met
wethouders, directeuren en ambtenaren werd een beheerovereenkomst
afgesloten tussen de gemeente en de
vogelwerkgroep, betreffende een
gebiedje genaamd de Kamertjes.
Het aardige achteraf is dat jullie eigen voorzitter Sjef Langeveld destijds als directeur bij de gemeente
Breda, zich nog positief heeft ingezet om dit voor elkaar te krijgen.
Sjef en ik kennen elkaar dus al heel
wat jaren.
Vóór 1983, toen het hele Haagse
Beemdengebied nog agrarisch gebied was, werd dit gebied gekenmerkt door een kleinschalig, nat
weidelandschap met onder andere
greppels en houtwallen. De houtwallen kenden weinig variatie en
bestonden voor 95% uit zwarte els.

De weilandjes waren zeer drassig
en werden gehooid en nabeweid
met jong vee. In natte jaren liep het
hele gebied onder water.
Beheerplan
In 1983 is in samenwerking met de
West Brabantse Vogelwerkgroep
een beheerplan voor de Kamertjes
opgesteld. In 1991 wordt het beheerplan herzien, met als doel: het
beheer niet alleen te richten op vogels, maar ook op vegetatie, amfibieën en vlinders. In dit beheerplan
wordt aan de Kamertjes tevens een
stuk bosplantsoen en ruigte toegevoegd. Het prikkeldraad wordt verwijderd en er worden meer geleidelijke overgangen gecreëerd van
houtwal naar weiland. Zo wordt de
functie van het gebied als
“stepping-stone” in de ecologische
groenstructuur van Breda versterkt.
Na enkele jaren van experimenteren met het beweiden door koeien
en later nog schapen is het beheer
nu gestabiliseerd in overleg met de
gemeente.
De gemeentelijke Ecoploeg is verantwoordelijk voor het jaarlijks
maaien (en afvoeren) van de weilandjes en het eenmaal per twee
jaar maaien van de rietruigten.
De Vogelwerkgroep is verantwoordelijk voor:
- het periodiek afzetten van de elzensingels volgens een schema
(in een 8 tot 10 jaarlijkse cyclus);
- het open houden van de binnensloten;
- het eenmaal in de 10 tot 20 jaar
opnieuw uitgraven van dichtgeslibde greppels;
- het vergroten en uitdiepen van de
poel.
Gemiddeld zijn tien leden van de
werkgroep een ochtend per maand
van september tot en met april
werkzaam in het gebied. Ze onderhouden contact met de gemeente
Breda en Brabants Landschap en
noteren tijdens het werk de waargenomen vogels.
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Koperwiek, foto Ria Lambrechts

en oranjetipje.
Amfibieën
bruine kikker, gewone pad.
Zoogdieren
konijn, ree, egel.
Flora
Ook de vegetatie ontwikkelt zich
zeer goed en het streven is te komen tot een dotterbloem-hooiland
vegetatie. In de greppels die door
de werkgroep worden uitgegraven
komen de dotterbloemen weer terug. Tevens kleurt het gebied in het
voorjaar geel van de boterbloemen
en paars van de koekoeksbloemen.

Vogels in 1983:
Broedvogels :
torenvalk, waterhoen, wilde eend,
zwarte kraai, fazant, houtduif, merel, zanglijster, winterkoning, ringmus, vink, pimpelmees, koolmees,
roodborst en heggemus.
Wintergasten:
kokmeeuw, kramsvogel,
wiek, sijs, keep.

koper-

Broedvogels thans:
wilde eend, fazant, waterhoen,
houtduif, boomkruiper, zanglijster,
merel, heggenmus, winterkoning,
roodborst, bonte vliegenvanger,
tuinfluiter, zwartkop, nachtegaal (1
jaar), spotvogel, fitis, tjiftjaf, kleine
karekiet, koolmees, matkop, pimpelmees, staartmees, vink, groenling, koekoek, ekster, zwarte kraai.
Wintergasten thans:
blauwe reiger, buizerd, sperwer,
houtsnip, watersnip, groene specht,
grote bonte specht, boomklever,
kramsvogel, koperwiek, spreeuw,
zwarte kraai, kauw, gaai, vink,
keep, sijs, putter, barmsijs.

Libellen
houtpantserjuffer, grote keizerlibel,
gewone oeverlibel, vuurjuffer, lantaarntje, paardenbijter, bruine glazenmaker, platbuik, watersnuffel.
Vlinders
kleine vuurvlinder, gehakkelde aurelia, bont zandoogje, atalanta, bloedrode heidelibel, steenrode heidelibel, bruinrode heidelibel, icarusblauwtje, oranje, bruin en bont
zandoogje, citroenvlinder, groot dikkopje, boomblauwtje, dagpauwoog,
klein koolwitje, klein geaderd witje

Kamertjes@westbrabantsevwg.nl

Kleine vuurvlinder, foto Jan Benois

Geboekte resultaten
Door het beheer van de werkgroep
is de biodiversiteit sterk verhoogd.

Tot slot
We kunnen met trots zeggen dat
”ons werk” zeker tot resultaten
heeft geleid en dat de biodiversiteit
van het gebied sterk is verbeterd ten
opzichte van de beginjaren tachtig.
De komende jaren gaan we meer
onderzoek doen naar het voorkomen van vlinders, libellen en amfibieën. Volg ons op:
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West-Brabantse
Vogelwerkgroep
Tekst: Kors-Jan Snoeij, West-Brabantse Vogelwerkgroep

D

e West Brabantse Vogelwerkgroep (opgericht in
maart 1969) zet zich in voor de vogels en hun
leefgebied, vooral in de regio Breda maar ook met enkele activiteiten in heel West-Brabant.
Voor geïnteresseerden organiseert de vogelwerkgroep
o.m. excursies, lezingen en cursussen om vogels in de
natuur te beleven. Daarnaast zetten we ons, samen met
andere natuur- en milieuverenigingen, actief in, ten
behoeve van het bevorderen en beschermen van natuur
in het algemeen en vogels in het bijzonder.
De belangrijkste activiteit van onze vogelwerkgroep
bestaat uit het inventariseren van de vogelstand. Een
groot deel van onze leden registreert de vogels in Breda
en omstreken door gestandaardiseerde inventarisaties
en tellingen, o.a. voor Sovon (de stichting voor wetenschappelijk vogelonderzoek in Nederland), Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap.
De genoemde organisaties en lokale overheden ondersteunen we met de resultaten van al deze waarnemingen. Alle door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen in provinciale of landelijke bestanden. Met deze
gegevens kan een goed beeld ontstaan van trends en
ontwikkelingen in de vogelstand en de natuur.
Een overzicht van onze activiteiten:
Excursies
Elk kalenderjaar worden er minimaal 10 excursies georganiseerd die ook voor belangstellenden of beginnende
vogelaars interessant zijn. Daarnaast zijn er jaarlijks nog
een 20-tal excursies, die voor iets meer geïnteresseerden
zijn bedoeld, zoals de excursies voor leden die een vogelcursus bij ons volgen.
Lezingen
Jaarlijks organiseren we minimaal 5 ledenavonden waarop een deskundige op een bepaald ornithologisch terrein
dmv een lezing onze kennis op vogelgebied uitbreidt
c.q. opfrist. In principe zijn al onze ledenavonden gratis
toegankelijk voor belangstellende niet-leden.
Publicaties
Ons verenigingsblad getiteld ’t Hupke, verschijnt 4 maal
per jaar en bevat naast verslagen en interviews een vaste
rubrieken waarin steeds een bepaalde vogelsoort centraal staat. Het meest recente artikel in deze serie handelt

over de blauwe reiger en is ter illustratie toegevoegd.
Daarnaast kennen we een digitale nieuwsbrief die onze
leden maandelijks ontvangen. Al onze publicaties en
activiteiten zijn op de website te vinden (zie onderaan
dit artikel).
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Cursussen
De West Brabantse Vogelwerkgroep en IVN Mark &
Donge hebben hun vogelcursussen op elkaar afgestemd.
De Basiscursus Vogels is er voor iedereen die nog niet
zo thuis is in de vogelwereld: mensen die geïnteresseerd
zijn in vogels maar, bij wijze van spreken nog geen pimpelmees van een koolmees kunnen onderscheiden. Deze
cursus wordt verzorgd door IVN Mark & Donge. Voor
informatie
en
aanmelden
http://www.ivnmarkendonge.nl/vogelwg_vogelcursus.htm
Na het volgen van deze cursus, of als iemand wel al enige basiskennis heeft, kan de cursus 'Vogels Herkennen'
en vervolgens de cursus 'Van Kijken naar Waarnemen'
worden gevolgd. Deze cursussen worden verzorgd door
de West Brabantse Vogelwerkgroep. Na het volgen van
de 2e cursus, 'Van Kijken naar Waarnemen', is de nodige vaardigheid opgebouwd om zelfstandig vogels in het
veld te kunnen determineren en is er tevens een basis
voor de cursus ‘inventariseren’. Hier leert de cursist om
volgens de geldende wetenschappelijke standaarden tellingen of broedmonitoringen te verrichten en/of om gebiedsinventarisaties uit te voeren.
Beide cursussen bestaan uit 5 theorielessen (op donderdagavond van 19.45 tot 22.15 uur) en 5 excursies
(zaterdag- of zondagochtend daaropvolgend van 9.00 tot
uiterlijk 12.30 uur). Voor deze excursies bezoeken we
vogelrijke (natuur)gebieden in de omgeving van Breda.
Werkgroepen
De West Brabantse Vogelwerkgroep kent de volgende
werkgroepen:
- Werkgroep stadsvogels;
- Werkgroep roofvogels;
- Werkgroep uilen;
- Werkgroep watervogeltellingen;
- Werkgroep weidevogels Weimeren;
- Werkgroep de Kamertjes;
- Werkgroep Rooskensdonk;
- Werkgroep Vierde bergboezem;
- Knotwerkgroep.
De werkzaamheden van de verschillende werkgroepen
bestaan uit tellen/inventariseren, beschermen (m.n. de
weidevogelbescherming maar ook d.m.v. nestkasten), en
natuurbeheer.
Het voert in het kader van dit artikel te ver om de werkzaamheden per groep uitvoerig toe te lichten. Als voorbeeld vindt u elders in deze nieuwsbrief een uitgebreider
artikel over de kamertjes werkgroep.
Externe contacten
Ook op het gebied van de ruimtelijke ordening is de vwg
actief. Samen met andere natuur- en milieuverenigingen,
verenigd in het Wolfslaar overleg, worden bedreigingen
door 380KV, windturbines langs de A16, afbraak aan

het landschap in De Rith, e.d. zeer kritisch gevolgd. Dit
geldt ook voor projecten zoals de natte natuurparel Lage
Vugt, de ontwikkelingen in het Markdal, de nieuwbouw
van het Amphia, e.d. Graag denken we al in een vroeg
stadium bij dit soort plannen mee, zodat de kans om
achteraf bezwaarprocedures te moeten voeren wordt verkleind. Het bomen-beleidsplan van de gemeente Breda
is hier een goed voorbeeld van. Het samenwerkingsverband zal binnenkort worden geformaliseerd in het
‘Natuurplein De Baronie’, een op te richten federatie
van natuur- en milieuverenigingen waarbij de vogelwerkgroep zich wil aansluiten.
Tenslotte
De West Brabantse Vogelwerkgroep, met het hart in de
regio Breda, is een dynamische en actieve vereniging.
We werken met enthousiaste vrijwilligers en we willen
graag een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die in
vogels geïnteresseerd is, van mensen die in hun vrije tijd
willen genieten van vogels in de directe omgeving tot de
gevorderde vogelaars die stelselmatig gebieden inventariseren, tellen of monitoren.
Op onze website is het volledige scala aan informatie
over de activiteiten van onze vereniging beschikbaar,
over de werkgroepen, vogels in de nabijheid, waarnemingen, informatie over natuurgebieden in de regio en
nog veel en veel meer. Neem gerust eens een kijkje op
www.westbrabantsevwg.nl

Foto: Ria Lambregts
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De blauwe reiger
Ardea cinerea

Tekst: Hans van der Sanden
Uit ’t HUPKE, herfst 2016

W

ordt het een echte winter of
een met kwakkelweer? De
blauwe reiger heeft een voorkeur
voor een zachte winter. Een wat
langere vorstperiode kost veel,
vooral jonge blauwe reigers, het
leven. De koude winters van enkele
jaren terug zorgden voor een verlies van 40% van het aantal blauwe reigers. De verliezen zijn na
enkele jaren weer aangevuld.
De blauwe reiger is een opportunist, een vindingrijke individualist.
Zien ze iemand met een hengel,
dan zit daar zeker vis.
Veldkenmerken
De blauwe reiger heeft een blauwgrijze bovenzijde, witte onderzijde
en donkere leigrijze vleugels. De

kop en de hals zijn wit. De witte
kruin, door een rij zwarte veren omgeven, kan tijdens de balts worden
opgericht. Op de voorkant van de
nek bevindt zich ook een rij zwarte
veren. Ze hebben een gele snavel en
bruinige lange poten. De snavel is
sterk en vlijmscherp. Pas op als je
een gewonde reiger wilt helpen. Een
blauwe reiger zal normaal vluchten.
Maar lukt dat niet meer, dan mikt hij
in deze situatie met zijn snavel onverwacht, razendsnel en gericht op
je ogen. De geslachten zijn gelijk.
Het jeugdkleed lijkt op dat van de
volwassen vogels, alleen de nek en
kop zijn grijs. Ondanks zijn lange
poten kan hij niet snel lopen maar
schrijdt hij eerder statig voort. Het is
de grootste Europese reigersoort.
Alle reigers vliegen met ingetrokken
s-vormige gebogen nek en met trage
vleugelslagen.

Blauwe reigers, evenals andere
reigers, vetten hun veren niet in
met stuitolie maar met poederdons.
Poederdonskussentjes zitten op de
borst en aan de zijkanten van de
stuit. Poederdonsveren zijn veren
waarvan de punten in poeder uiteenvallen. Ze groeien voortdurend
aan en worden tijdens de rui niet
afgeworpen. Met het poeder wrijven de reigers zich in. Ze verdelen
het over de veren met hun snavel
en met de middelste teen, waarvan
de nagel getand is.
De blauwe reiger is bij ons een
jaarvogel. Een klein gedeelte van
de vogels trekt in het najaar weg.
De Oost- en Noord-Europese blauwe reigers zijn overwegend trekvogels die overwinteren in landen om
de Middellandse Zee. Broeden
doen de blauwe reigers vooral van
Zuid-Scandinavië tot in Midden-
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De relatie met de mens
Niemand zal tegenwoordig het water in de mond lopen bij de gedachte aan een gebraden reigerbout.
In oude kookboeken zijn uitgebreide recepten te vinden voor de bereiding van dit gerecht. De elite
waardeerde de smaak van reigers
bijzonder. In het Engeland van de
16e en 17e eeuw waren jonge reigers, opgediend met aardbeien en
zure room een culinair feest. Waarom deze wildsoort in latere jaren
minder in trek raakte is onbekend.
Hoewel, in de Sliedrechtse Biesbosch werden nog tot in de jaren
dertig van de vorige eeuw regelmatig jonge reigers gegeten (H.Oome,
De levende Natuur jrg.1971). Ook
de reigerjacht met speciaal afgerichte valken (Slecht- en Giervalk)
was in de Middeleeuwen een geliefde bezigheid van de adel. We
hebben in Breda hieraan het Valkenberg te danken. Hier werd vroeger vanuit het kasteel van Breda
met valken op de hier broedende
blauwe reigers gejaagd.
Later werd de blauwe reiger in ons
land en de ons omringende landen
hevig vervolgd, vooral door vissers. Mensen dachten ook dat de
reigers in de kolonies met hun
stront de bomen doodmaakten.
Ook de verenmode was niet vriendelijk voor de reiger. Deze kostte
honderden reigers het leven. Niet
zo verwonderlijk dus dat de blauwe
reiger, niet zo lang geleden, een
schuwe vogel was. Pas na invoering van beschermende maatregelen in Nederland, België, Frankrijk,
Groot-Brittannië en Duitsland,
rond de zestiger jaren van de vorige eeuw, kon de soort toenemen en
zijn de blauwe reigers minder
schuw geworden. In steden kun je
ze soms tot op enkele meters benaderen. Wie herinnert zich niet de
documentaire Schoffies, over de
blauwe reigers in Amsterdam. Ook
op het platteland zijn ze wat min-

der schuw geworden.
De blauwe reiger is een vrij stille
vogel. Alleen in de kolonie zijn ze
wat lawaaieriger. De roepen klinkt
als “grak”of “chrenk”. De nestjongen “kekkeren”.
Biotoop
De oevers van waterrijke gebieden
vormen het oor-spronkelijke biotoop
van de blauwe reigers. De hoogste
dichtheden blauwe reiger in ons
land vinden we in de waterrijke
graslandgebieden van Friesland,
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.
Kolonies in de stedelijke gebieden
van laag Nederland zijn reeds lang
bekend. Het belang van de stedelijke
omgeving voor de soort komt duidelijk tot uiting in een telling van 224
blauwe reigers in Amsterdam in de
winter van 2013/14. In het totale
Waddengebied werden er toen
slechts 231 geteld. Het Stadsbiotoop, met oevers van stadswater en
plaatsen waar veel voedsel is zoals
dierentuinen, bij snackbars en op
vismarkten kan van levensbelang
zijn voor de blauwe reiger tijdens de
winter. Op de hogere gronden is de
blauwe reiger minder algemeen.
Hier zijn betrekkelijk weinig kolonies. De kolonies bevinden zich hier
voornamelijk in de beekdalen. De
kolonies zijn hier meestal ook minder omvangrijk.

Foto Harrie Timmermans

Frankrijk. Zuidelijker wordt het
een steeds schaarsere broedvogel.

Nestplaats
Blauwe reigers broeden in meer of
minder grote kolonies. Zelden vindt
men afzonderlijke broedparen. De
natuurlijke nestplaats, meestal in
bomen, bevindt zich meestal in de
buurt van water. Naarmate de blauwe reiger meer gevaar van de grond
vreest nestelt de soort hoger in de
bomen. In enkele gevallen, in onbegaanbare en uitgestrekte rietmoerassen, wordt op de grond gebroed.
Ook in steden bevinden zich soms
kolonies in hoge bomen. Op sommige plaatsen broeden ze in gezelschap van Aalscholvers of Roeken.
Op Texel broeden ze in gezelschap
van Lepelaars.
Na de terugkeer in de broedkolonie
in het voorjaar bezetten de mannetjes allereerst de oude en grootste
nesten. Wie later komt moet met
een kleiner nest genoegen nemen.
De mannetjes in de kolonie gaan bij
aankomst wekenlang flink te keer
tegen elkaar. Als er dan een vrouwtje boven de kolonie vliegt, volgen
een ritueel dansje en begroetingen.
De mannetjes zetten hierbij hun
staart en borstveren op. Het vrouwtje biedt op haar beurt het mannetje
takjes en blaadjes aan. Zijn er geen
nesten meer vrij dan beginnen ze
een nieuw nest te bouwen. Ze leggen 3 tot 5 blauwgroene eieren die
door beide ouders worden bebroed.
De jongen vliegen na 7 tot 8 weken
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uit. Bij de in kolonies broedende
vogels worden de eieren niet allemaal in dezelfde tijd gelegd. Met
als gevolg dat men in de nesten jongen van uiteenlopende leeftijden
vindt met soms in mei nog nieuwe
legsels. Vanuit de kolonie wordt in
de wijde omgeving naar voedsel
gezocht. Een reigerkolonie kan zeer
lang bestaan. In onze omgeving is
de kolonie in het Liesbosch, volgens mij, een van de oudst bekende.
Al sinds de 17de eeuw zijn in Amsterdam de bomen hoog genoeg en
broeden daar blauwe reigers.
De blauwe reiger hoort bij de soorten die als eerste met nestelen beginnen. Het broeden, begint al eind
januari, zodat er in maart jongen
zijn. Vanwege het constante voedselaanbod kunnen blauwe reigers in
Nederlandse grote steden o.a. Amsterdam, bijna het hele jaar broedend worden aangetroffen. Dit is
voor deze soort uniek. Als ze eieren
of kleine jongen hebben blijft
meestal een van de ouders de wacht
houden op het nest terwijl de andere
vogel gaat foerageren. De meeste
blauwe reigers zijn pas na twee jaar
geslachtsrijp. De onvolwassen vogels keren in het voorjaar wel terug
naar de kolonie. Rond de eeuwwisseling waren jaarlijks rond de 500
kolonies in ons land bezet. Grote
Kolonies van meer dan 150 nesten
zijn er maar enkelen in ons land.

Kolonies van meer dan 1000 nesten
zijn alleen bekend uit het begin van
de 20e eeuw.
Voedsel
Een blauwe reiger die geduldig staat
te wachten tot zijn prooi verschijnt
is een bekend tafereel. Blauwe reigers vissen vooral door geduldig te
wachten en dan met hun scherpe,
krachtige snavel bliksemsnel toe te
slaan. De blauwe reiger neemt per
dag ongeveer 330 gram voedsel tot
zich. Bij het water vangen reigers
voornamelijk aan de oppervlakte
zwemmende dieren, omdat ze hun
snavel niet graag dieper dan tien
centimeter in het water steken. Ze
maken op deze wijze voornamelijk
kleine witvis buit. De in sommige
landen economisch waardevolle karpers en de steeds schaarser wordende paling lopen als bodemvissen
weinig gevaar. De op beweging lettende blauwe reigers zien ook de
snoek steeds over het hoofd. De
blauwe reiger vangt zelden vissen
die langer zijn dan twintig centimeter. Het voedsel bestaat maar voor
een derde deel uit vis. Tweederde
deel bestaat uit o.a. larven van de
Geelgerande Watertor, larven van
libellen en uit talrijke kleine knaagdieren, zoals muizen, ratten, mollen
en kikkers. Vooral jonge reigers
worden vaak met grote hoeveelheden muizen gevoerd.

Kopijdata en
nieuwsbrieven
Nieuwsbrief voorjaar
Inleveren kopij tot vrijdag half februari
Verschijnt omstreeks half maart
Nieuwsbrief zomer
Inleveren kopij tot vrijdag half mei
Verschijnt omstreeks half juni
Nieuwsbrief najaar
Inleveren kopij tot vrijdag half augustus
Verschijnt omstreeks half september
Nieuwsbrief winter
Inleveren kopij tot vrijdag half november
Verschijnt omstreeks half december
Agenda
Kijk voor de precieze kopijdata in
de natuuragenda op pagina 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

Blauwe reiger, foto Harrie Timmermans

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.
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V

oor u verzameld en samengevat door Johan Schaerlaeckens.
Ter gelegenheid van de vogelspecial, beginnen we met de actuele
vogelfeiten.
Wilde taferelen in de achtertuin
Het is de droom en tegelijkertijd de
nachtmerrie van elke tuinvogelliefhebber: een sperwer in de achtertuin. Deze kleine behendige roofvogel jaagt menig tuinvogeltje de
stuipen op het lijf.
Tuin vogelvriendelijk ingericht?
Check! Vogelvoer gestrooid en
opgehangen? Check! Laat de tuinvogels maar komen! Maar met het
voeren lokken we ook de sperwer naar onze tuin. Zeker in de
koude wintermaanden als alle vogels naarstig op zoek zijn naar
eten. Het is en blijft een bijzonder
gezicht, zo’n rover die een klein
vogeltje pakt. Wilde natuur gewoon in je achtertuin. Mezen, mussen en merels stuiven alle kanten

Sperwer: Een bruine schicht brengt heel de vogelbevolking van de tuin in paniek. Dat doet pijn. Daar
voer je de vogels niet voor. Probeer het toch als een
compliment aan je tuin te zien.
Foto Twan Mols

Uitgelicht

uit door de aanval van de sperwer.
Natuurlijk verdienen sperwers net
zo goed hun plek in de achtertuin als
elke andere tuinvogel. Ook zij moeten eten en ze werken er hard voor.
Maar als vogelliefhebber zit je in
een spagaat. Je voert om de vogels
te helpen, niet om een viersterrenrestaurant voor sperwers te openen.
Komt er onverhoopt een sperwer

Patrijs: de patrijzenstand heeft een mokerslag gehad. Zelfs op de extensieve akkers van de Bleeke Heide zien we ze nauwelijks meer. Faunastroken op de juiste
plaatsen zou al flink helpen.
Foto: Twan Mols

langs, vergeet dan niet om óók te
genieten. Het zijn magnifieke,
wendbare en prachtig gekleurde
vogels om te zien. Dat de sperwer
jouw tuin uitkiest als plek om te
jagen, is eigenlijk een compliment.
Het betekent dat je tuin een plek is
waar alle vogels terecht kunnen,
ook de sperwer. Vogelvriendelijker
kun je het niet maken.
Bron: Vogelbescherming Nederland
Groot EU-project om bedreigde
patrijs te redden
In Nederland is 95% van de patrijzen verdwenen als gevolg van
schaalvergroting en intensivering
van de landbouw. Ook in de omringende landen is de patrijs sterk in
aantal afgenomen. De patrijs staat
al jaren op de Rode Lijst. In heel
West-Europa gaat het slecht met
deze ooit zo gewone boerenlandvogel. Als we niets doen, gaan we
de patrijs verliezen.
Dit leidde tot het besluit om internationaal de handen ineen te slaan
en in actie te komen voor de patrijs.
De EU heeft een ‘Interreg’-subsidie
toegekend
voor
het
project
“PARTRIDGE”. Dankzij deze Europese subsidie kunnen de komende
jaren in Engeland, Schotland,

Veldleeuwerik: jubelende veldleeuweriken zijn een
zeldzaam plaatje geworden in onze streek. We kunnen elk voorjaar nog enkele paartjes zien boven de
Bleeke en de Regte Heide
Foto: Twan Mols
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Duitsland, Vlaanderen en Nederland tien voorbeeldgebieden van
minimaal 500 hectare optimaal
worden ingericht voor de patrijs. De
Nederlandse
voorbeeldgebieden
liggen in West-Brabant (Land van
Heusden en Altena) en op Schouwen-Duiveland in Zeeland.
Dankzij onderzoek en beschermingsprojecten van de afgelopen
jaren weten we tamelijk nauwkeurig hoe we de patrijs een beter leefgebied kunnen bieden. Ideaal is een
landbouwgebied met een verscheidenheid aan gewassen, afgewisseld
met lijnvormige landschapselementen als grasachtige en kruidenrijke
akkerranden en bermen, houtwallen
en hagen. Het streven is om in de
voorbeeldgebieden in Zeeland en
Brabant 7% van de oppervlakte in
te richten met deze specifiek op de
patrijs afgestemde maatregelen. In
het kielzog van de patrijs zal een
brede groep akkervogels profiteren
en de biodiversiteit in deze akkerbouwgebieden zal een sterke impuls
krijgen.
De deelnemende Nederlandse organisaties werken in dit project nauw
samen met landbouwers, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen. Het totale budget van PARTRIDGE is ruim 4.5 miljoen euro. In
Nederland wordt 1.1 miljoen euro
besteed aan het project.
Bron: Vogelbescherming Nederland

ma' voor weidevogels komt met
"heldere doelen", dat samen met
provincies, boeren en natuurorganisaties wordt opgesteld. Ook
de Vogelbescherming wil dat
boeren meer geld krijgen om de
maatregelen goed uit te kunnen
voeren.
Via een klacht bij de Europese
Commissie hoopt de Vogelbescherming dat Nederland alsnog
wordt opgedragen zich aan zijn
verplichtingen te houden.
Bron: NU.nl

Vogelbescherming klaagt overheid aan om weidevogelbeheer
Vogelbescherming Nederland gaat
een klacht indienen tegen de Nederlandse overheid bij de Europese
Commissie. Reden is het plan van
staatssecretaris Martijn van Dam om
geen geld beschikbaar te stellen
voor weidevogelbeheer. Volgens de
Vogelbescherming schendt de overheid de Europese Vogelrichtlijn met
betrekking tot de bescherming van
weidevogels.
Het gaat al jaren slecht met de
meeste weidevogelsoorten in Nederland. Cijfers van het CBS toonden
vorig jaar aan dat de populaties van
de grutto, scholekster, veldleeuwerik en graspieper al vanaf de jaren
negentig een geleidelijke maar duidelijke daling laten zien.
Een Kamermeerderheid riep de regering vorig jaar op een plan te maken om de weidevogels te redden.
Op initiatief van staatssecretaris Van
Dam gingen provincies en agrarische collectieven het weidevogelbeleid uitvoeren. Vorige week liet Van
Dam weten dat er geen extra geld
wordt vrijgemaakt om de weidevogelpopulatie te stabiliseren. Hij stelde dat er een eerste kwaliteitsslag is
gemaakt en dat er kansen liggen
voor verdere verbetering.
De Vogelbescherming vindt dat de
overheid ernstig tekortschiet. De
organisatie wil dat er een
'bindend nationaal program-

Moderne landbouw en mooi
landschap gaan wel degelijk samen
Veel mensen missen het boerenland van weleer. Vaak wordt gesuggereerd dat moderne landbouw
en een mooi landschap niet zouden
kunnen samengaan. Vogelbescherming en Boerennatuur denken dat
dat wel degelijk kan, maar dan
moeten we een andere koers inslaan.
De natuur die bij het boerenland
hoort, is de afgelopen jaren in rap
tempo verdwenen. Van de 120 duizend paar grutto's in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er nog
30 duizend over; patrijs en veldleeuwerik namen in die periode
met meer dan 95 procent af. Dit is
de keerzijde van onze primair op
grootschaligheid en export gerichte
landbouw.
Deze neerwaartse spiraal kan en
moet doorbroken worden. Veel
boeren staat het water aan de lippen. De wereldmarktprijzen van
veel agrarische producten zijn te
laag en voor steeds meer boerenfamilies is er op de huidige weg geen
toekomst meer.
Dat kan door in te zetten op een
landbouw die rekening houdt
met landschap en natuur en
waar de boer door markt en
maatschappij voor deze prestaties beloond wordt. Een landbouw
die niet tegen de natuur in werkt,
maar gebruik maakt van wat de
natuur biedt, zoals schoon water,
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insecten die voor bestuiving zorgen
en bloemen en kruidenrijke weilanden die zorgen voor gezonde koeien en melk.
Zo'n landbouw heet in het Haagse
jargon 'natuur-inclusieve landbouw'. Een landbouw die staatssecretaris Van Dam zegt na te streven. Vogelbescherming en Boerennatuur juichen dat toe, maar voor
een echte verandering moet het niet
bij woorden en wat pilots blijven.
In het topsectorbeleid landbouw
wordt nu 95 procent van het geld
ingezet voor activiteiten die niet
bijdragen aan natuurinclusief boeren. Er moet veel meer ingezet
worden op het ondersteunen van
boeren in de omschakeling naar
een moderne natuurvriendelijke
productiewijze. Waarbij niet aan
slechts één bulk-product wordt verdiend, maar een heel gebied met
meerdere voedselproducten, recreatie en bijvoorbeeld waterveiligheid bijdraagt aan het inkomen van
de boer.
Zo'n beleid zal leiden tot een mooier en rijker landschap. Een landschap waar mensen weer van ge-

nieten, waar grutto's en kieviten gedijen en waar boeren maatschappelijke waardering krijgen.
Bron: De Volkskrant
Aantal otters in Nederland blijft
toenemen
Het aantal otters in Nederland blijft
groeien. De populatie bestond afgelopen winter uit circa 185 dieren,
tegen 160 een jaar eerder. Het aantal
verkeersslachtoffers onder de otters
blijft onveranderd groot. Vorig jaar
zijn 49 dieren doodgereden. Verder
lijkt de genetische variatie niet verder af te nemen. De meeste otters
komen nog steeds voor in Overijssel
en Friesland. De grootste populatie
leeft in de Wieden-Weerribben en
telt zo’n 86 dieren. Dit gebied vervult een sleutelrol bij het koloniseren van gebieden elders in het land.
Wel is het aantal verkeersslachtoffers in die nieuwe gebieden groot,
waardoor ze daar ook weer kunnen
verdwijnen. Ook sterven otters door
verdrinking in visfuiken.
De genetische variatie in de Nederlandse populatie lijkt zich te stabiliseren, blijkt uit DNA-onderzoek van

Kievit: kieviten worden elk jaar zeldzamer en zeldzamer. Door het veelvuldig
maaien slagen de vogels er niet in hun eieren uit te broeden. Lukt dat wel dan is
het insecten aanbod vaak onvoldoende om de jongen groot te brengen. Weidevogelbeschermers doen hun uiterste best maar het is vaak vechten tegen de
bierkaai. Het is wachten op een echt duurzame landbouw
Foto: Twan Mols

uitwerpselen en dood gevonden
dieren. Op steeds meer plekken duiken otters van Duitse origine op. Zij
komen hier op eigen kracht. Dit
proces is goed voor de genetische
variatie.
Bron: ANP
WNF luidt noodklok: Populatie
wilde dieren drastisch gedaald
Door grootschalig verlies van natuur zijn wilde dierenpopulaties op
aarde sinds 1970 gemiddeld met 58
procent geslonken. De afname is
een direct gevolg van menselijke
activiteiten. Ingrijpende keuzes
voor een duurzame landbouw die
de natuur niet langer schaadt, het
consumeren van duurzaam voedsel
en de overstap naar groene energie
kunnen het tij keren.
De mens is de allesbepalende factor
op aarde geworden. Als het wereldwijde natuurverlies in het
huidige tempo doorgaat, kan de
omvang van populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en
amfibieën in 2020 met gemiddeld
67 procent zijn afgenomen.
We dreigen niet alleen orangoetans, olifanten en neushoorns
kwijt te raken, veel meer soorten
staan onder druk. De oplossing is
duurzame voedselproductie en
groene energie. We kunnen de wereld voeden en van energie voorzien zonder natuur te vernietigen.
Het is nu een kwestie van doen,
volgens het WNF. De huidige voedselproductie is een van de grootste
bedreigingen van biodiversiteit.
In Nederland is door de intensieve
landbouw het aantal weidevogels,
zoals de grutto en de veldleeuwerik,
tureluur en scholekster hard achteruit gegaan.
Dieren in en rond rivieren, delta’s
en moerassen krijgen wereldwijd de
grootste klappen. De omvang van
populaties zoetwaterdieren is tussen
1970 en 2012 met gemiddeld 81
procent gedaald. Vissen, vogels en
iconische dieren als rivierdolfijnen
hebben het zwaar door de bouw van
stuwdammen voor energie en irrigatie van landbouwgewassen, ver-
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Op zoek naar bedreigde vogelsoorten
in Europa
Tekst: Johan Schaerlaeckens
Foto’s: Loes Schaerlaeckens en
Johan Paulussen (waarvoor dank)

I

n dit themanummer van de
M&L-nieuwsbrief staan vooral
vogels centraal. Reden genoeg om
ons ‘zoogdierenfeuilleton’ over de
Europese Big Eight op te schorten
voor een aflevering van soms bizarre ontmoetingen met enkele van
Europa’s meest bedreigde vogelsoorten.
70 bolderende korhanen
2009 was het tweede jaar dat we
Estland bezochten. Dit prachtige
landje heeft zo’n betoverende invloed op ons dat we er sinds 2008
praktisch elk jaar terugkeren. Na
prachtige waarnemingen van stellers eidereenden, hazel- en auerhoenders, parelduikers en dwerguiltjes hadden we onze zinnen gezet
op bolderende korhoenders. Korhoenders vinden in Estland is niet

moeilijk maar vanuit een dwaze nostalgische opwelling en als eerbetoon
aan mijn jeugd, wilde ik persé één
groep van minstens 25 bolderende
hanen zien. We huren een gids in die
de moeder van alle plekken weet.
6 april 2009, Hindaste, Estland:
Om 5.30 uur haalt Tarvo, onze gids,
ons op bij de Haapsalu-camping.
Het is nog donker en koud. Als het
eerste licht doorbreekt, stopt Tarvo
bij een bosrand. Hij draait éénmaal
het geluid af van de dwerguil. Het
(spreeuwgrootte) uiltje reageert onmiddellijk, Al roepend gaat hij in
het topje van een spar pal voor ons
zitten. Dit is pas onze tweede waarneming van deze soort. Door de telescoop zien we het opwellende
kropje als hij roept. Een goed begin.
Na een lange tocht door eindeloze
bossen komen we in een enorm, extensief agrarisch gebied van misschien wel 1000 ha. Op de kaart laat
Tarvo zien dat deze natte hooi- en
weilanden omsloten worden door

In totaal zagen we 71 bolderende korhanen waaronder een groep van 28. De
mannetjes maken al sissend vliegsprongetjes of draaien, met wit uitwaaierende
staarten, al koerend om hun as.
Foto: Johan Paulussen

ontoegankelijke hoogvenen. In dit
totale gebied (uitgestrekte hoogvenen, bossen en velden) komen nog
wolven en beren voor. Het duurt
niet lang of we zien (en horen)
kleine groepjes bolderende korhanen. Het koeren van korhanen is
voor ons het ultieme natuurgeluid.
Als we doorrijden, sla ik bijna op
tilt als we een groep van 18 baltsende korhanen zien. In extase bekijken we de mannetjes die sissend
opspringen. Andere mannetjes
draaien met wit uitwaaierende
staarten om hun as. Weer anderen
maken vliegsprongetjes van een
meter of twintig. Niet alleen vóór
ons maar ook achter ons horen we
korhoenders. Wat een enerverend
schouwspel. Op een gegeven moment duurt het Tarvo wat te lang
want hij wil naar de “main
flock” (= de hoofdgroep!!!!). Dit
blijken nog eens 28 hanen te zijn.
In totaal tellen we 71 bolderende
hanen. Op dezelfde vlakte krijgen
hordes kraanvogels, wilde zwanen,
riet- en kolganzen onvoldoende
aandacht. Bij onze latere bezoeken
aan Hindaste zullen we ook velduiHet korhoen staat op punt van
uitsterven in Nederland. Er
zouden nog één haan en enkele
hennen zijn. Een herintroductieproject is mislukt. Het grootste probleem is, dat de kuikens
elk jaar sterven door gebrek
aan insecten: gebrek aan biodiversiteit. Met de (toen nog jonge) Chaamgroep hadden we in
de jaren 70 van de vorige eeuw
verschillende plaatsen waar we
steevast naar de balts van korhoenders gingen kijken: ‘t
Merkske, Turnhouts Vennengebied (ooit een groep van 23),
Regte Heide en Weelde.

Het indrukwekkende baltsritueel van de auerhaan
is een 'must' voor elke vogelaar. De 40% grotere
haan paradeert achter de wijfjes met uitgestrekte
nek en opgestoken waaiervormige staart. Zijn afhangende vleugels slepen over de grond en soms
maakt hij kleine sprongetjes.
Foto: Johan Paulussen
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len (balts), grauwe kieken, zee-,
steen- en schreeuwarenden zien.
Uit: Een Baltische lente, maart –
mei 2009
Baltsende auerhaan in Sooma
Een van de mooiste verschijnselen
in de Europese vogelwereld is de
balts van de auerhaan, een ‘must’
voor elke vogelaar. Mijn enige
waarneming van auerhoenders
dateert van tientallen jaren geleden
toen ik een baltsplaats wist in de

buurt van Garmisch Partenkirchen.
Auerhoenders zijn een maatje groter
dan korhoenders. Het zijn bosvogels
van oude naaldbossen. Ze doen het
slecht in Europa maar zijn geen
zeldzaamheid in Estland.
8 april 2009, Sooma, Estland: Na
ons korhoenderavontuur vroegen we
onze gids Tarvo of hij een kansrijke
plaats wist voor auerhoenders. Zoals
we al vreesden, gaf hij ons weinig
kans. Groot was onze verbazing dan
ook toen de ecoloog van Sooma ver-

In Sooma bezoeken auerhennen in de maand april de grindpaden. De hennen
eten grindkorrels ter bevordering van de spijsvertering. Soms komt er een mannetje baltsen tussen de wijfjes
Foto: Loes Schaerlaeckens

telde dat auerhoenders ’s morgens
soms op de grindpaden zaten. Ze
zouden zelfs nauwelijks opvliegen
als er een auto langskwam. Aan
onze gezichten ziet hij dat we dit
verhaal met een korreltje zout nemen maar hij houdt voet bij stuk.
De hoenders zouden grindkorrels
eten ter bevordering van de spijsvertering was de verklaring. We
hechten weinig waarde aan het verhaal maar willen deze kleine kans
niet negeren. De volgende ochtend
fietsen we om 06.00 uur veelbelovende boswegen af. Niet ver van de
camper staan 2 jonge elanden. Boven ons baltsen watersnippen, soms
wel 5 tegelijk. Vanuit het veen horen we bolderende korhanen. Waar
sloten de grindpaden begeleiden,
vliegen luid alarmerende witgatjes
op. Een schreeuwarend heeft de
nacht in een dode boom doorgebracht. Helaas, de weg blijft bedroevend leeg. “Ik snap niet dat
een ecoloog dit soort onzinverhalen
verspreidt”, foeter ik tegen Loes.
Na elke bocht stappen we af en
scannen met kijker en telescoop het
nieuwe traject. Dan is het prijs. In
de verte zien we 3 vogels op de weg
zitten. De kijker erop: hoenders. De
telescoop erop: auerhennen. De geuite verwensingen zijn (weer eens)
te voorbarig. Langzaam rijden we
dichterbij tot we de vogels prachtig
zien. Door de telescoop genieten we
(om en om) van het ontspannen
gedrag van de hennen die relaxed
een zandbad nemen. Dan komt er
een reusachtige haan door het beeld
vliegen. Hij valt uit het beeld in de
rand van het bos. We richten onze
aandacht weer op de hennen. Plots
komt de haan parmantig het beeld
instappen en begint aan zijn indrukwekkend baltsritueel. De 40% grotere haan paradeert achter de wijfjes
met uitgestrekte nek en opgestoken
waaiervormige staart. Zijn afhangende vleugels slepen over de
grond en soms maakt hij (net als
een korhaan) kleine sprongetjes. De
wijfjes lijken (ogen-schijnlijk) niet
onder de indruk. We kunnen dit
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adembenemende schouwspel meer
dan een half uur bekijken. Sindsdien genieten we jaarlijks van op
grindwegen foeragerende auer- en
hazelhoenders. In het topjaar 2012
hadden we (samen met Pierre en
Ad) zelfs 11 auerhennen en 7 hazelhoenders.
Uit: Een Baltische lente, maart –
mei 2009
Baltsende poelsnippen
Vroeger bevolkten poelsnippen heel
noordelijk Europa, inclusief Nederland. Door ontginning van moerassen en drainage van hun biotoop is
de soort zeer zeldzaam geworden.
In tegenstelling tot veel andere
moerasvogels keert de poelsnip niet
meer terug als er nieuwe natte natuur wordt gemaakt. In Europa zijn
alleen nog gezonde populaties in
Wit-Rusland en Estland. De poelsnip is de snelste van alle vogels op
lange afstanden. Gemeten is een
non-stop overbrugging van 6.760
km met een gemiddelde snelheid
van 97 km/u. Dat halen wij niet met
onze camper.
26 april 2012, Sooma, Estland: In
het prachtige, ongerepte Sooma
N.P. wandelen Pierre (Adriaensen),
Ad (Jansen) en ik naar de Toramaa
Toren die uitziet op prachtige natte
hooilanden die de Tooramaa-rivier
begrenzen. Het pad ligt vol met
elandenpoep. Vanaf de toren hebben we prachtig zicht. Het zonnetje
hebben we in de rug. De prachtige,
natte rivermeadows staan voor een
groot deel onder water. We zien
kemphanen, zwarte en groenpootruiters, kraanvogels, smienten, pijlstaarteenden, zomer- en wintertalingen, een schreeuwarend en 2 adulte
zeearenden. Een andere grote arend
blijkt een jonge steenarend te zijn.
Vrouwe Fortuna weigert ons in de
steek te laten. Vanaf de toren ontdekken we op een klein eilandje
naast enkele watersnippen, een wat
forsere snip met een ander postuur.
Alle mogelijke alarmbellen rinkelen. Door 2 telescopen turen we
minutieus het eilandje af en ontdek-

ken nog 4 soortgelijke snippen. Het
hoge woord komt er al snel uit: dit
kunnen niet anders dan poelsnippen
zijn. Een (minimaal) begin van balts
toont de witte buitenste staartpennen. Nu zijn we zeker. We gooien
onze plannen om en besluiten vanavond terug te gaan voor een eventueel poelsnip baltsspektakel. Deze
unieke kans mogen we niet laten
liggen.
Om 19.00 uur gaan we met de fiets
terug naar de toren waar we getrakteerd worden op een verbluffend
schouwspel. Op het eilandje zien we
11 poelsnippen uitbundig baltsen.
De mannetjes zitten achter elkaar
aan. Soms hebben we een zestal
mannetjes in één telescoopbeeld.
Met de borst vooruit en de kop naar
achter stoten ze met vibrerende snavel het typerende, goed hoorbare,
gekwetter en geklik uit. Sommige
maken baltssprongetjes. Met drie
man hebben we aan 2 telescopen te
weinig. Baltsende kemphaantjes,
watersnippen, bos- en groenpootruiters krijgen geen aandacht. We zijn
opgetogen: zelf op deze manier een
baltsplaats ontdekken van deze
(mondiaal) bedreigde soort is wel
heel bijzonder. Zeker in de weten-

schap dat er in Europa slechts enkele baltsplaatsen bij vogelaars
bekend zijn. We geven onze ontdekking door aan het infocentrum.
Het pad is een dag later afgesloten.
Uit: Estland voorjaar 2012, april
en mei
22 afgedwaalde steppearenden
Het Nationaal park KörösMaros ligt in Oost-Hongarije. De
oppervlakte bedraagt 500 km². Het
belangrijkste deel is “Dévaványa”,
het belangrijkste grote trappengebied in Hongarije. Dank zij een
gedegen bescherming groeit de
populatie trappen gestaag (552
vogels in 2016) tegenover 1500
trappen in geheel Hongarije. Het
gebied is ook goed voor roodpootvalk, sakervalk en oostelijke keizerarend.
15 oktober 2013, Körös Maros,
Hongarije: Na heerlijke fietstochtjes door de steppes met tientallen
grote trappen, keizer-, zeearenden
en sakervalken zal Körös Maros
nog een klapstuk in petto hebben
dat zijn weerga (althans in dit gedeelte van Europa) niet kent. Er
heerst al een week een straffe oostenwind als Pierre en ik naar een

Ook de balts van de grote traphaan (16 kg) is indrukwekkend. De beste plaatsen
om grote trappen te zien, liggen in Spanje (Villafafila), Portugal (Castro Verde)
en Hongarije (Körös Maros).
Foto: Johan Paulussen
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afgelegen deel van het park fietsen.
Vanaf een veldweggetje zien we
een schreeuwarend, blauwe kieken
en tientallen buizerds boven de
velden jagen. Wat verder weg, tegen de zon in, zien we plotseling 2
silhouetten van grote arenden in
een van de vele bomenrijen. Arenden van deze grootte kunnen hier
alleen keizer- of zeearenden zijn.
Als we de andere bomenrijen nog
eens goed bekijken zien we nog 4
arenden zitten. We kijken elkaar
verbaasd aan. In aangrenzende bomenrijen en op de grond ontdekken
we nog meer arenden. We tellen
hardop: 6, 8, 12. Met de telescoop
turen we de bomenrijen en de
grond nog verder af. Via 16, 18
komen we tenslotte tot 22 grote
arenden. Onze harde schijf is inmiddels overbelast en de stoom
komt uit de neusgaten. De aantallen worden hees van emotie uitgesproken. Dit moet een droom zijn.
Voor de zekerheid knijp ik mijn
ogen even dicht en terug open. De
arenden zitten er nog en Pierre
staat gewoon naast mij (weliswaar
met open mond). Jammer dat we
tegenlicht hebben en de vogels op
tamelijk grote afstand zitten. Voor
schreeuw- en bastaard- zijn de
arenden te groot. Voor zeearend is
de kop te fijn en voor keizer- is het
aantal te groot. De arenden zitten
zowel in de bomen als op de grond.
Enkele arenden vechten op een
speelse manier om prooi, woelmuizen denken we. Als we het gemak
zien waarmee buizerd en blauwe
kieken prooi pakken moet het tafeltje gedekt zijn. Langzaam krijgen
we toch een vermoeden. Ik weet
niet meer wie de naam het eerst
uitspreekt: “Het zullen toch geen
steppearenden zijn!!” Dit vermoeden wordt bevestigd als we doorrijden en beter licht krijgen. Bij de
dichtstbijzijnde arend zien we het
geel van de snavel duidelijk voorbij het oog lopen. Ook alle andere
kenmerken kloppen. Het afpakken
van elkaars prooien herinner ik me
van de nauw verwante savanne-

In Spanje gaan de steppevogels zo mogelijk nog harder achteruit dan bij ons de
grutto, veldleeuwerik en patrijs. Ook de populatie van de kleine trap is in een
vrije val beland. De groep van 600 vogels was daarom een onverwachte verrassing.
Foto: Johan Paulussen

arenden in Afrika. Pierre heeft ervaring met de soort in Oman. Ik in
Eilat, Israël. De vogels zijn waarschijnlijk naar het westen afgedwaald vanwege de aanhoudende
oostenwind van de laatste dagen.
Als we (na 2 uur) nog altijd wat beduusd terug rijden, ontdekt Pierre
nog een arendbuizerd op de grond.
In een van de bomen zit nu een steppearend naast een zeearend alsof ze
het verschil willen demonstreren.
Mijn laatste sms’je is naar Loes of
er genoeg bier koud staat.
Uit: Onze najaarsreis door Duitsland, Polen, Slowakije en Hongarije, september – oktober 2013
600 kleine trappen
Als mijn reizen al iets geleerd hebben is het wel dat het intensieve Europese landbouwbeleid rampzalig is
voor de biodiversiteit van het platteland. In Spanje gaan de steppenvogels zo mogelijk nog harder achteruit dan grutto, patrijs, kievit en veldleeuwerik bij ons. De populatie van
de kleine trap is in Spanje in een
vrije val beland.
In de winter verzamelen kleine trap-

pen zich in groepen. Een van mijn
hardnekkige wensen was ooit een
megagroep te zien van meer dan
400 vogels. Ik besefte dat ik snel
moest zijn. Mijn grootste groepen
bestonden tot nu toe uit zo’n 200
vogels gezien in de Extremadura in
Spanje en de Alentejo in Portugal.
Zoals dat wel meer gaat, worden
wensen vaak op de meest onverwachte momenten vervuld. We bezoeken Tablas de Damiel voor
overwinterende watervogels. Pas
ter plaatse zie ik dat het gebied omringd is door interessante steppe.
6 en 7 februari 2013, Tablas de
Damiel, Spanje: Om 16.00 uur ga
ik nog even fietsen om de extensieve steppes te bezoeken. Boven de
steppe jagen bruine kieken en blauwe kieken. Vanaf een heuveltop zie
ik (heel ver weg) een enorme groep
bruine vlekken. Ik denk beweging
te zien, dus vogels. Het is te ver
weg om er iets van te maken. Ik
oriënteer me op de plaats en fiets
ernaar toe. In je achterhoofd hoop
je toch op de moeder van alle groepen kleine trappen. Bijna ter plaatse
vliegen 8 kleine trappen op. De ge-
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dachte aan een megagroep van
100den kleine trappen neemt vaste
vormen aan. Helaas liggen de extensieve vlaktes er verder verlaten
bij. Er vliegt slechts een solitaire
kleine trap op. Ik snap er niets van
en vrees voor beginnende hallucinaties. Het is al bijna donker als ik
terug bij de camper ben.
De volgende dag fietsen Loes en ik
samen terug naar de plek waar ik de
vogels dacht te zien.
Tot onze grote vreugde zien we een
enorme groep vogels op ongeveer 1
km zitten. Nu zijn we beter voorbereid. De telescoop onthult een megagroep kleine trappen. Door de
teloorgang van de Spaanse steppes
achtten we onszelf kansloos dit ultieme plaatje ooit nog te zien. We
wandelen voorzichtig (ze mogen
niet opvliegen) richting trappen tot
we in de beschutting van een vervallen muurtje de vogels goed kunnen bekijken door de telescoop.
Hoe moeilijk ook: deze groep moet
geteld worden. Ik tel iedere keer tot
100 en Loes houdt de 100tallen bij.
We komen uit op 607 maar dat is
dan een absolute ondergrens. Door
heel de groep maken sommige trappen vliegsprongetjes waarbij de

witte vleugelvlekken fel oplichten.
Ook maken ze spurtjes door de
groep waarbij ze soms abrupt snel
om hun eigen as draaien. Hoewel
nog in volledig winterkleed, hebben
ze duidelijk de lente in de bol. Tijdens het tellen zien we pas dat er
groepjes witbuikzandhoenders (zo’n
120) tussen de trappen zitten. We
wensen de vogels succes toe en verlaten (zingend) Tablas de Damiel.
Uit: Overwinteren in Spanje 2012
– 2013, december - maart
Nestelende en baltsende kuifduikers
De prachtige kuifduiker is een zeldzame futensoort van Noord-Europa.
Zijn broedareaal begint waar dat
van de geoorde fuut ophoudt. In Nederland zien we hem (zeldzaam)
alleen in de winter maar dan wel in
zijn saaie winterkleed. Loes en ik
hadden het buitengewone geluk dat
we aan de noordkust van Estland
een baltsend en nestelend paartje op
5 meter van een oever ontdekten.
6 mei 2016, Haapsalubaai, Estland: We fietsen vanaf de vogelrijke
Haapsalucamping naar de Haapsalubaai. Hier staat ons een geweldige
verrassing te wachten. Tegen een

De 'Cañada de Rianzuela' is heel vogelrijk. Je kunt er zelfs marmereendjes, witkopeenden en knobbelmeerkoeten aantreffen. In de omliggende dehesa struint
de Ibersche lynx.
Foto: Loes Schaerlaeckens

rustige oeverkant zijn 2 kuifduikertjes bezig met het bouwen van hun
nest. Er wordt driftig gepaard en
gebaltst. Loes kan een schitterend
filmpje maken (Op YouTube
‘kuifduikertjes’ intikken). Tussen
Voor de echte vogelaars hebben
we een lijstje gemaakt van de
soorten die je in februari en maart
kunt
aantreffen
in
Abajo/
Valverde:

Vogelsoorten in februari/maart:
Spaanse keizerarend, slangenarend
(vanaf eind februari), visarend,
dwergarend (algemeen vanaf eind
februari), vale gier (algemeen tegen het N.P.), zwarte wouw (vanaf
eind februari), rode wouw
(overwinteraar), grijze wouw, blauwe kiek (overwinteraar), bruine
kiek, smelleken (overwinteraar),
torenvalk, kleine torenvalk
(standvogel de laatste jaren),
slechtvalk, velduil (20+ vogels in
goede jaren), kerkuil, steenuil, geoorde fuut, goudplevier, kluut,
steltkluut, bonte strandloper, kemphaan, groenpoot, witgat, watersnip,
grutto (soms 1000+ vogels), lepelaar (algemeen), zwarte ooievaar,
flamingo, kraanvogel, zwarte ibis
(1000den), kwak (meerdere slaapplaatsen), knobbelmeerkoet, grote
zilver, kleine zilver, koereiger, ralreiger (enkele overwinterende exx),
kwartel (vanaf eind februari roepend), marmereend (ooit 8 vogels
op de lagune), witoogeend, witkopeend, smient, pijlstaart, krooneend,
reuzenstern, grote stern, zuidelijke
klapekster, hop, kuifkoekoek (vanaf
half februari), ijsvogel, kalanderleeuwerik (groepen van 100+),
kleine kortteenleeuwerik (talrijk),
veldleeuwerik, boomleeuwerik,
grauwe gors, kleine zwartkop, provençaalse grasmus, blauwborst,
europese kanarie, spaanse mus,
vale gierzwaluw (vanaf half februari), gierzwaluw (vanaf eind februari), boeren-, oever- en huiszwaluw.
Zoogdiersoorten: iberische lynx,
mangoeste, vos, damhert, edelhert.
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Baltsende en nestelende kuifduikers
op 5 meter van de oever was een
bijzondere verrassing.
Foto: Loes Schaerlaeckens

dan 1000 grutto’s en 100den kemphanen. De dehesa huisvest de grootste boombroedende kolonie witte
ooievaars van Europa (500 paar).
We mogen al jaren op de parking
overnachten. De toegangspoort naar
de dehesa gaat om 18.00 uur op slot
waarna we het gehele gebied voor
onszelf hebben. In de vroege schemering is het gebied op zijn mooist.
Boven je trekken slierten zwarte
ibissen, lepelaars, flamingo’s en
koereigers naar hun slaapplaats op

Deze kerkuil was al vroeg op jacht. Hij gebruikte hetzelfde jachtgebied als de velduil. Je kunt
het ondergaande zonnetje in zijn linkeroog zien.
Foto: Loes Schaerlaeckens

Massa’s overwinterende vogels in
de Coto Donana
Elke winter brengen we een paar
weken door in de Coto Donana on
Zuid-Spanje. Grote delen van dit
Nationaal Park zijn ontoegankelijk.
Maar Dehesa de Abajo en San Antonio Valverde (en het traject daartussen) hebben iets magisch, vooral
in het vroege voorjaar.
Februari en maart, Dehesa de
Abajo en San Antonio Valverde,
Zuid-Spanje: Dehesa de Abajo is
een juweeltje in Europa. In deze
prachtige (toegankelijke) dehesa
met oude, wilde olijfbomen, steenen kurkeiken ligt een prachtige lagune (Cañada de Rianzuela). Op
deze lagune liggen vaak 1000den
vogels met kans op o.a. marmereendjes,
knobbelmeerkoeten,
krooneenden en witkopeenden. Aan
de randen foerageren steltlopers.
We telden ooit groepen van meer

Soms overwinteren er tientallen velduilen in de
Coto Donana. Deze vogel vloog 2 km gelijk met
ons op. Meestal landde hij op een paaltje, de
ogen onmiddellijk naar beneden gericht op zoek
aar muizen.
Foto: Loes Schaerlaeckens

het filmen door maakt ze prachtige
foto’s . De fuutjes storen zich totaal
niet aan haar aanwezigheid. Aan de
overkant van het water noteren we
5 zeearenden. Boven het water jagen zowel noordse sterns als visdiefjes. Wonderlijk wat dit landje
allemaal in petto heeft voor de camperende natuurliefhebber.
Uit: Estland, voorjaar 2016, april
- juni
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de lagune. Vaak maken we dan nog
een wandel- of fietstochtje. Met een
auditieve omlijsting van rugstreeppadden, veenmollen en steenuiltjes,
kun je zomaar oog in oog komen te
staan met de Iberische lynx. Nu er 2
konijnenziektes rondwaren die de
konijnenstand decimeren, komen
enkele lynxen hier op watervogels
jagen. Vanuit de dehesa kun je
wondermooie fietstochtjes maken,
de verste naar San Antonio Valverde. Ontmoetingen met zwarte ooievaar, keizerarend, blauwe kiek,
slangenarend, dwergarend, smelleken, grijze wouw, kwak, zwarte
ibis, kalanderleeuwerik, kleine kortteenleeuwerik en velduil zijn in deze tijd van het jaar niet zeldzaam.
Op de vlaktes op weg naar San Antonio Valverde laten kerk- en velduilen zich regelmatig zien. Loes
heeft beide foto’s in dit gebied genomen (op nog geen 100 meter van
elkaar).
Uit: Diverse winterverslagen
Spanje
De queeste naar morinellen in
Hongarije
Hongarije en met name N.P. Hortobagye is in de herfst een paradijs
voor vogels. Na een succesvol ornithologisch weekje missen Pierre en
ik nog één vogelsoort: de morinelplevier. De morinelplevier is een
mythische vogelsoort die op de hoge fjelden van de arctische berggebieden broedt. Ik heb er ooit urenlang (vergeefs) naar gezocht in
Noorwegen. Ook tijdens de trek
wordt hij maar zelden gezien. De
morinelplevier heeft tijdens de trek
traditionele pleisterplaatsen. Een
ervan is de steppe van Hortobagye.
13 oktober 2013, Hortobagyi, Hongarije: Heel vroeger hadden we de
morinelplevier wel eens op de
Maasvlakte maar we konden de
waarneming destijds niet in de juiste belevingscontext plaatsen. In het
infocentrum van Hortobagye horen
we dat er jaarlijks morinelplevieren
pleisteren in een ‘restricted (= verboden) area van het park. We zou-

hoe onbereikbaarder iets
wordt, hoe groter de wens, zo
gaat dat nu eenmaal.

den kansloos zijn de soort zelf te
vinden. Dit gebied is alleen met een
ranger met zijn four wheel drive te
bezoeken. Niet voor niets uiteraard.
Het probleem is dat alle rangers betrokken zijn bij de organisatie van
een internationale conferentie die in
Hortobagy gehouden wordt. Bovendien zoeken we de vogels het liefst
zelf. Helaas mogen we het gebied
niet in.
Maar: hoe onbereikbaarder iets
wordt, hoe groter de wens, zo gaat
dat nu eenmaal. Na een speurtocht
op Internet wordt duidelijk waar de
vogels zich ongeveer in de restricted
area ophouden. We vertalen de optelsom van alle geografische gegevens in een niet al te nauwkeurig
kruisje op de gedetailleerde kaart,
die we vervolgens omzetten in coördinaten. De coördinaten brengen we
over op Pierres GPS. ‘A piece of
cake’ zou je denken. Maar …. wat
we ook proberen; we komen het
gebied niet in. We benaderen het
gebied vanuit het zuiden, het oosten
en het westen. Aan elke zijde hebben we, na het buffergebied, nog
een zestal km te fietsen door de restricted area waar we onmiddellijk
weggestuurd zullen worden. Een
veelbelovend pad loopt dood. Op
het einde van een ander pad maken
twee boeren ons vriendelijk maar
beslist duidelijk dat we niet verder
mogen, een derde poging strandt
omdat de paden van het gebied vandaan lopen. Op zondag 13 oktober
ondernemen we onze laatste poging,
nu vanaf de noordkant. De dag ervoor is de internationale conferentie
afgesloten met een galadiner (tot
03.00 uur). Idealer kan niet: geen
rangers op de steppes. Om 07.00 uur
zitten we op de fiets. De dames slapen uit. We voelen ons de kwajongens van weleer. Nauwlettend rondkijkend naar groene jeeps volgen we

het pad dat het meest correspondeert met de ingebrachte locatie op
Pierres GPS. Deze keer worden we
door niets of niemand geremd. Drie
sakervalken zorgen voor een kort
oponthoud. Boven ons trekken
slierten kraanvogels en ganzen. De
moed zakt even in de schoenen als
we toch nog langs een schapenboerderij moeten waar herders bezig zijn hun grey cattle bijeen te
drijven. We fietsen stoïcijns door
terwijl we vriendelijk zwaaien. Ze
zwaaien terug en laten ons begaan.
“Horen bij het park”, zullen ze
denken. Als beloning mag de hond,
die even in mijn enkels hangt, zijn
kop behouden. Na een tweetal kilometers begint het biotoop er op zijn
‘morinels’ uit te zien: opgedroogde
zoutminnende meertjes waaromheen weidse vlaktes waar de begroeiing of afwezig of super kort
is. Met de kijker scannen we de
uitgestrekte vlaktes. We zien goudplevieren en wulpen, maar dan, ver
weg; 3 onbeweeglijke steltlopers.
Ze lijken kleiner dan de overal aanwezige goudplevieren. Gespannen
fietsen we dichterbij tot eerst de
kijker en dan de telescoop een fantastisch plaatje onthult: 3 morinelplevieren. De vogels trekken af en
toe kleine sprintjes over de vlakte
maar meestal zitten ze stil. We
kunnen de vogels zo dichtbij benaderen als we willen maar we willen
ze niet op laten vliegen: goed is
goed. Met de telescoop zien we
trouwens elk detail. De vogels zijn
in winterkleed. De lichte borstband
en de lichte wenkbrauwstreep die
achter op de kop in een ‘V’ uitloopt, zijn goed zichtbaar. Dit levert toch veel meer voldoening op
als wanneer een ranger je naar de
vogels brengt. Net als bij de lynxen
afgelopen winter (minutenlang op
20 meter) hebben we geen fototoestel bij. We doen een high five,
sms’en de dames en bollen uitgelaten terug.
Uit: Najaarsreis door Duitsland,
Polen, Slowakije en Hongarije,
september – oktober 2013
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Waarnemingen in de streek
Tekst: Jan Vermeulen

H

Klapekster Regte Hei, foto Harrie Timmermans

et aantal e-mails dat naar
mij werd opgestuurd, was
wat minder dan afgelopen zomer.
Ook onze zuiderburen sturen regelmatig waarnemingen op, waarvan een aantal buiten het werkgebied van onze vereniging.
De rubriek heet “Waarnemingen
in de streek”. Opvallende waarnemingen uit de Belgische Kempen
zullen hier ook worden vermeld.
Heb je een leuke waarneming:
blijf hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.
Een (niet zo willekeurige) greep
uit de waarnemingen
De eerste 12 toendrarietganzen
meldden zich op de Bleeke Heide
op 23 september. Later in de herfst
werden de rietganzen verspreid
over een groot deel van het Mark
& Leij gebied gezien. Maximaal
werden 720 ex. gezien in Ulicoten
op de Maaijkant. Merkwaardig is
dat in tegensteling tot vele voorgaande jaren dat op de Bleeke Heide geen grote groepen zijn gezien.
De eerste kolganzen werden gezien
op de Bleeke Heide op 18 september. De kolgans werd alleen gezien
op de Bleeke Heide en de Castelreesche Heide. De maximale aantallen kolganzen (5000 ex.) werden
op 22 oktober gezien op de Castelreesche Heide. Op 7 oktober werd
een dwerggans gezien op de
Bleeke Heide. Roofvogels werden
in behoorlijke aantallen gezien:
blauwe kiekendieven werden verspreid over heel ons gebied mondjesmaat waargenomen, bruine kiekendieven werden gezien op de
Bleeke Heide, Regte Heide en de
Castelreesche Heide, het smelleken

werd gezien op de Castelreesche
Heide, de Chaamsche Bossen en een
dood exemplaar in de bebouwde
kom van Alphen. De slechtvalk
werd bijna dagelijks gezien op de
Bleeke Heide en de Castelreesche
Heide. Op 20 oktober werd een rode
wouw waargenomen op de Castelreesche Heide en in september werd
de visarend tot drie maal toe gezien
op de Castelreesche Heide. Velduilen werden gezien boven mijn huis
op 23 september en op 1 november
op de Strijbeeksche Heide. Begin
september werd tot tweemaal toe
een zwarte ooievaar waargenomen
op de Castelreesche Heide. Grote
Zilverreigers worden vanaf begin
september bijna dagelijks gezien op
vele plaatsen in de streek, maar in
kleine aantallen, met als uitschieter
de 10 exemplaren op 12 november
op El Dorado. Op 20 oktober werd
een kleine zilverreiger gezien op de
Castelreesche Heide. Van 15 november tot en met 20 november verbleven 2 kraanvogels op het Zwart
Laag in Chaam. Op 2 oktober werd
een groep van 24 lepelaars gezien
op de Bleeke Heide. Op 21 septem-

ber werd een zeer grote groep trekkende boerenzwaluwen (ca. 1500
ex.) gezien op de Bleeke Heide.
Evenals de vorige herfst werden uit
heel ons werkgebied ijsvogels gemeld en kennelijk hebben deze vogels zich volledig hersteld van de
strenge winters een paar jaar geleden. Op 29 september werd op de
Bleeke Heide een duinpieper gezien, een zeer zeldzame verschijning in onze streek en op 23 september werd een grote pieper gezien op Raaykens Schoor, zo mogelijk nog zeldzamer. Klapeksters
worden in november gezien op de
Regte Heide en de Strijbeeksche
Heide.
Op 14 oktober werd een Europese
kanarie gezien op de Castelreesche
Heide en op 18 oktober een ijsgors
eveneens op de Castelreesche Heide. Op 25 november werd een Siberische tjiftjaf gezien op de Strijbeeksche Heide. De enige beflijster
werd gezien op 3 oktober op de
Castelreesche Heide.
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Strandleeuwerik, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga

Strandleeuwerik
Op 30 oktober werd een strandleeuwerik gezien op de Castelreesche
Heide, de eerste waarneming in ons
werkgebied voor zover mij bekend.
Door de opvallende koptekening
met gele en zwarte delen is de
strandleeuwerik duidelijk herkenbaar. De vogel is in Nederland
vooral te zien in het winterkleed,
waarbij de koptekening minder duidelijk te zien is. Naast planten en
zaden vormen insecten het belangrijkste voedsel van de strandleeuwerik. De vogel besluipt de insecten door onopvallend over de grond
te kruipen. Strandleeuweriken broeden in weidegebieden in de bergachtige streken van Scandinavië en
overwinteren langs de kusten van
de Oostzee en de Noordzee. In tegenstelling tot de meeste andere
leeuweriken komt de strandleeuwerik niet (nauwelijks) voor in het
binnenland.
Draaihals
Op 1 september werd een draaihals
gezien op de Singelheide, de 20e
waarneming in de streek volgens
mijn digitaal archief. Ik persoonlijk

Draaihals, foto Mark Zekhuis,
stichting Saxifraga

Bijzondere waarnemingen

heb nog nooit een draaihals gezien
in Nederland, maar onlangs wel
enkele exemplaren in Oman. Hoewel de draaihals tot de familie van
de spechten behoort, wijkt het gedrag van de vogel af van dat van de
meeste verwante soorten. De vogel
klimt niet langs boomstammen en
leeft voornamelijk op de grond of
hoog in de bomen. Het onopvallende verenkleed geeft de draaihals
een perfecte camouflage en bij gevaar kruipt de vogel dicht tegen een
boomtak of de grond, waarbij soms
de kop heen en weer gedraaid
wordt. Het voedsel bestaat net als
bij enkele andere spechten voornamelijk uit mieren. Tegenwoordig

broeden nog minder dan 100 paren
draaihalzen in Nederland. De achteruitgang is vooral te verklaren
door het verdwijnen van geschikte
leefgebieden en een afname van het
voedselaanbod. De draaihals overwintert in Midden-Afrika en tijdens
de trek komen ook vogels uit Noord
-Europa door Nederland.
Graszanger
Op 20 september werd op de Castelreesche Heide een graszanger
(waaierstaartrietzanger) gezien, de
eerste waarneming in de streek! De
graszanger leek zich vanaf 1972 in
Nederland te gaan vestigen als jaarlijkse broedvogel. Dit paste in de al
tientallen jaren durende noordwaartse uitbreiding van het ZuidEuropese broedgebied. Enkele
strenge winters rond 1985 maakten
een eind aan deze opmars. Doordat
de kou tot diep in Zuid-Europa
doordrong, zakte de aanvoer van
nieuwe kolonisten weg. Vanaf het
jaar 2000 is er een opbloei gaande
die in sommige jaren tot meer dan
een honderdtal territoriale vogels
leidde. Enkele koudere winters rond
2010 zorgden voor instortende aantallen. De verspreiding blijft, in
goede en slechte jaren, grotendeels
beperkt tot Zeeland, met een prominente plaats voor het Verdronken
Land van Saeftinghe. Veel Graszangers vestigen zich tussen juli en
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Bonte Kraai (foto pag. 30)
Op 14 november werd een bonte
kraai gezien op de Nieuwe Strumpt,
de tweede waarneming deze eeuw.
In de vorige eeuw werd de bonte
kraai veel vaker gezien en meestal
dan op de Gilzesche Heide. De bonte kraai en de zwarte kraai werden

Bladkoning

tot voor kort nog tot dezelfde soort
De vogels die eventueel uit zo'n
gerekend. De bouw en de grootte
broedsel voortkomen, vertonen
van de bonte kraai komen overeen
overeenkomsten van beide ouders,
met die van de zwarte kraai. De
doorgaans donkerder grijs dan de
bonte kraai is
goed te onderscheiden door de De tjiftjaf, de fitis en de bladkoning lijken sprekend op elkaar. Zelfs een kenner onderscheidt hen vooral door de
grijze gedeelten
zang.
in het verenkleed, terwijl de
zwarte kraai geheel zwart is. De
bonte
kraai
broedt
verder
naar het noorden
en het oosten dan
de zwarte kraai
en broedt slechts
zeer zelden in
Nederland. De
verspreidingsgebieden van de
beide
soorten
sluiten op elkaar
aan en in de gebieden waar beide soorten voorkomen, komen
veel gemengde
broedparen voor.
De bonte kraaien
die in Nederland
broeden, vormen
bijna altijd een
broedpaar met
een zwarte kraai.
Tjiftjaf, foto Bart Vastenhouw,
stichting Saxifraga.

Bladkoning
Op 6 oktober werd een bladkoning
gezien op de Castelreesche Heide,
de tweede waarneming ooit in onze
streek. De bladkoning (Phylloscopus inornatus) is een kleine
zangvogel uit de familie Phylloscopidae. De bladkoning wordt tussen
de 9 en 10,5 cm lang en zit daarmee
qua grootte tussen het goudhaantje
(Regulus regulus) en de tjiftjaf
(Phylloscopus collybita) in. Hij
heeft een mosgroene bovenzijde,
een donkere oogstreep en een opvallende, lichtgele wenkbrauwstreep. Hij heeft ook twee brede,
lichtgele vleugelstrepen. De soort is
een
lange-afstandstrekker
die
broedt in de Siberische taiga van de
Voor-Oeral in het westen tot aan
het Tsjoektsjenschiereiland en de
Zee van Ochotsk in het oosten. De
overwinteringsgebieden liggen in
de tropische en subtropische gebieden van Azië. Ondanks dat het
overwinteringsgebied zich in het
zuiden van Azië bevindt, duiken er
elk jaar bladkoningen op in de landen rondom de Noordzee en Oostzee. Wordt in Nederland als een
zeldzame, maar regelmatige gast
gezien. In het najaar worden er jaarlijks tientallen meldingen van bladkoningen in Nederland gedaan,
waarvan de meesten langs de
Noordzeekust of de Waddeneilanden.

Graszanger, foto Iztok Skornik, stichting Saxifraga

september in Nederland. Mogelijk
zijn dit jonge vogels afkomstig uit
Zuid-Europa. Ze blijven in het winterhalfjaar in de gebieden waar ze
zich gevestigd hebben en overleven
de winter alleen als deze niet te
streng is. Waarnemingen elders zijn
uitermate schaars.
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zat er een juveniele havik in onze
tuin (zie foto).

Uit de mailbox
bonte kraai en met meer zwart op
de borst.
Toon Joosen op 6 september:
Natuurgebied
Staartenweg
–
Chaam, 14.00 u. - 6 september
2016, ijsvogel
Frank Degenaar op 8 september:
Gisteren had ik een mooie duidelijke en onmiskenbare waarneming
van een wespendief boven de Blokkenweide. Aldaar ook al een week
lang nachtelijke geroep van enkele
steenuiltjes.

Hans Oomen op 21 september:
Aan de Gilzeweg een dode boommarter. Kan ook een steenmarter
zijn, dat is heel moeilijk.
Huub Don op 21 september:
Vanavond (rond zonsondergang )
weer een enorme wolk boerenzwaluwen
boven
de
Bleeke
Hei (agrarisch gebied). Eigenlijk
niet te tellen, maar met 2 vingers in
de neus minimaal 1500-2000 ex.
Het zal barsten van de insecten in de
atmosfeer met deze zachte nazomerdagen, maar ik kan me van een aantal jaren terug ook zo'n enorme zwaluwenwolk herinneren.

Ad Jansen op 14 september:
Veel consternatie boven het Geuzenpad: veel zwaluwen en een
groep spreeuwen trokken mijn aandacht. Ertussen cirkelde een zwarte
wouw!

Johan Schaerlaeckens op 9 oktober:
De Chaamgroep was vandaag weer
eens ouderwets gezellig compleet.
Rond de Bleeke Heide een
mixgroep van kol-, riet-, grauwe en
canadaganzen. Iets wat we vroeger
pas vanaf begin december zagen.
We vertrokken met zessen, we eindigden met 0 omdat we elkaar onderweg tot de grond toe afgebroken
hebben.
Frank Degenaar op 18 oktober:
Ter hoogte van de Dassemus in
Chaam vond ik op een laag houtsnippers vele tientallen blauwplaatstropharias! Nu wil jij graag
weten wat dat zijn, he? Dat zijn
paddenstoelen.

Henk & Silvia Laarhoven op 3
oktober:
Vanmorgen (maandag 3-10-2016)

Bonte kraai, foto Jan van der Straaten,
stichting Saxifraga

Ad Jansen op 19 september:
Spectaculair deze avond, was een
grote groep van enkele honderden
boerenzwaluwen, die boven het
maisveld rondcirkelden. Van tijd tot
tijd vielen tientallen vogels in de
mais om er de nacht door te brengen. Dit fenomeen duurde ongeveer
een 20-tal minuten, waarna het volkomen stil werd. Dit alles vanuit
mijn tuin te aanschouwen.

Ad Jansen op 9 oktober:
k ben lekker buiten als ik plots het
geluid hoor van roepende raven.
Boven mij (Wildertstraat) cirkelen
2 raven, de een wat kleiner dan de
ander, mogelijk een paar. De ruitvormige staart en de onmiskenbare
roep zijn kenmerkend.

Will Woestenberg op 31 oktober:
Afgelopen zaterdag, 29 oktober,
zag ik nog twee vlinders die kwamen zonnen op ons dak, één atalanta en één dagpauwoog. En gisteren zag ik nog een atalanta vliegen
in Amersfoort.
Sandra Reijnders op 11 november:
Ik zie bijna elke dag patrijzen in
Strijbeek op een perceel niet geoogste rogge. Begin deze week 12
stuks tegelijk! Ze vlogen kort op en
landden verderop. Helaas was er
gisteren een jager aan het schieten
op het perceel ernaast. Vandaag
zag ik er geen. Hopelijk zitten ze
verstopt en leven ze nog.
(Sandra op 5 december: ze zijn
helaas verjaagd. Ik heb ze niet
meer gezien. Zucht ...)
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Johan Schaerlaeckens op 12 november:
Vanmorgen tijdens excursie met
fotografengroep Galder wijfje
blauwe kiek boven plassen Bleeke
Heide. Ter plekke ook nog roodborsttapuit, veldleeuweriken, graspiepers en adulte slechtvalk. Al
maanden geen patrijzen meer op
Bleeke Heide.
Johan Schaerlaeckens op 13 november:
Vanmorgen met de Chaamgroep 2
jagende wijfjes blauwe kiek boven
de Bleeke Heide. Eenmaal vlogen
ze zelfs synchroon naast elkaar.
Volgens 4 van de 5 was de ene wat

In deze rubriek
zijn de waarnemingen tot en
met 2 december 2016 verwerkt.
Met dank aan allen die de
moeite namen hun
waarnemingen door te geven.
Iedereen kan zijn
waarnemingen
liefst via e-mail,
doorgeven aan:

Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam
E-mail:
jemvermeulen@kpnmail.nl
Tel.: 0161 491327
SMS: 06 4814 7753

groter dan de andere, maar Frank
vond de ene wat kleiner dan de andere (met dit soort humor houden
wij ‘t vol met elkaar). Prachtig gezicht. Vlogen vooral boven de niet
geoogste graanakkers. Verder 3
ransuilen op de Strijbeekse Heide.
Er zouden er 4 zitten maar we wilden de vogels niet opjagen.
Ad Jansen op 13 november:
Vanmorgen op en nabij de visvijver
Eldorado: vistijd:10 aalscholvers en
ook 10 grote zilverreigers. Daartussendoor ook een ijsvogeltje gevlogen.

blauwe kiek zagen we (= Chaamgroep) jl. zondag vanachter de kijkmuur (stormachtige wind) boven de
Bleeke Heide. Klapeksters krijg ik
in ‘t Chaamsche niet gevonden.
Joost van den Ouweland op 24
november:
Vanmorgen met Theo een rondje
gelopen langs de Strijbeeksche
Beek ter hoogte van de Generaalbaan en De Velden. De beloofde 10
patrijzen, die er "normaal" elke dag
zitten, zagen we niet. Wel kwam
heel onverwacht een mannetje blauwe kiek voorbij wiegelen.

Jan Vermeulen op 14 november:
In mijn tuin zit al enige dagen een
steenuil te roepen en er zit al een
tijdje een eekhoorn (gisteren op het
gazon).
Joost van den Ouweland op 15
november:
Jouw eekhoorn zat zojuist bij mij
onder het afdak bij een grote mand
walnoten! De steenuil heb ik nog
gemist, wel elke avond luid roepende bosuil(en).
Johan Schaerlaeckens op 15 november:
Zojuist (16.15 u) 2 kraanvogels
(adult) Zwart Laag (op de grond).
Die vliegen vandaag niet meer. Vanmorgen opvliegende houtsnip Strijbeekse Heide. Nog altijd geen klapeksters in t Chaamsche. Die van
Erik is weer weg ( denk ik toch).
Frank Degenaar op 19 november:
Ik vergat vanmorgen nog te zeggen
dat vorig weekend op het torenhaantje en rondvliegend rond de toren,
luid roepend, een slechtvalk in
Chaam zat!
Johan Schaerlaeckens op 22 november:
Tot mijn verbazing zijn de 2 (adulte)
kraanvogels nog altijd aanwezig in t
Zwart Laag, een leuk opwarmertje
voor de 1000den kranen rond Lac de
Der a.s. zondag. Ook het wijfje

´Liek van Engelen op 2 december:
Gisterochtend bij ons in de tuin....
eerst dacht ik een sperwer, maar
Harrie Timmermans zei dat het ook
wel eens een havik kon zijn... tja..
dan is het de vraag aan jou.”
“Huub Don op 2 december:
Prachtige foto, hoor..., adult vrouw
sperwer. let op de gele iris (bij man
havik oranje).
Volwassen (man) havik heeft kortere (afgeronde) staart, opvallende
witte onderstaart dekveren en op-

Doe 28 en 29 januari 2017
ook mee aan de nationale
tuinvogeltelling.
Check:
www.tuinvogeltelling.nl

Collage: Liek van Engelen
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Tijdens de fototentoonstelling
op 6, 7 en 8
januari
bij Bellevue,
is deze set wenskaarten te koop
voor:
€ 15 per set
(10 stuks)
Losse kaarten
zijn € 1,65.

