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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 
Opgericht op vrijdag 18 april 1997 

 
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 

✓Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 

cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 

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

ste betekenis; 

✓Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit ge-

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

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

waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en 

kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 

 

voorzitter: Sjef Langeveld 

secretaris: Ditty Koopmans 

penningmeester: Jan Meesters 

secretariaat: Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

  E-mail: secretaris@markenleij.nl 

 

Aanmelden per mail of schriftelijk bij het secretariaat. 

 individueel lidmaatschap:  € 15,50 per jaar. 

 gezinslidmaatschap:  € 19,00 per jaar. 

Bankrekening NL16RABO 0104 6682 96  

ten name van Natuurvereniging Mark en Leij te Chaam 

(€ 1,50 korting bij automatische incasso) 

Website  : www.markenleij.nl  

E-mail  : info@markenleij.nl  

sinds 1865 een begrip 

café-restaurant  

Bellevue 
Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam 

 0161 491215 

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

 
oplage:   385 exemplaren  
 
redactie:  Jan Vermeulen, Joost van den Ouweland, John van 

Raak, David de Peuter, Sandra Reijnders 
hoofdredactie:  Sandra Reijnders (redactie@markenleij.nl) 
reproductie: Drukkerij Em. De Jong b.v. 

mailto:redactie@markenleij.nl
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Natuuragenda 

 

 MAART

16 donderdag 20:00 lezing fotograaf Daan de Vos Bellevue

23 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

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

30 donderdag 20:00 Algemene Ledenvergadering Bellevue

30 donderdag 21:00 lezing Markdal door Sjef Langeveld Bellevue

APRIL

20 donderdag 19:30  bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

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

24 maandag 19:30  vissenwerkgroep Bavelse leij vissen@markenleij.nl

MEI

8 maandag 19:30  vissenwerkgroep Valkenbergse leij vissen@markenleij.nl

11 donderdag 19:00  excursie wandelen in het Markdal verzamelen bij Bellevue

18 donderdag 19:30  bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

19 vrijdag 20:00  kopijdatum nieuwsbrief redactie@markenleij.nl

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

22 maandag 19:30  vissenwerkgroep Bavelse leij vissen@markenleij.nl

JUNI

5 maandag 19:30  vissenwerkgroep Valkenbergse leij vissen@markenleij.nl

15 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

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

19 maandag 19:30  vissenwerkgroep Bavelse leij vissen@markenleij.nl

25 zondag 10:00 M&L fietsdag Bellevue
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D e aankondiging stond al in 

de vorige nieuwsbrief, alleen 

de datum was onjuist. De Algeme-

ne ledenvergadering is dus op 30 

maart . Komt allen! 

ALV 30 

maart 

20.00 uur Algemene leden-

vergadering  

 

21.00 uur lezing Markdal 

Sjef Langeveld 

 

Donderdag  

30 maart 

 

Café-restaurant  

Bellevue Chaam 

Tekst en foto: Dick Klees 

 

V oor het komende jaar hebben wij weer eens het plan opgevat om 

naar de kleine zoogdierfauna te kijken. En dan niet via het pluizen 

van uilenballen, waar je wel veel van kunt leren. Het nadeel daarvan is dat 

het beeld van de dieren zelf ontbreekt. 

 

Nu is het niet eenvoudig om de verschillende muizensoorten eens te bekij-

ken, want die zitten daar doorgaans niet op te wachten. Zelfs wanneer je ze 

in huis hebt, valt het niet mee om wat meer te zien dan een hollende bruine 

streep langs de plint. Laat staan wanneer je dat buiten gaat proberen. 

 

Er is één soort, de rosse woelmuis, die overdag actief is en zich wel eens laat 

zien wanneer je de tijd neemt om bij een struik te gaan zitten en luistert of je 

iets hoort ritselen. Op die manier ontdek je er wel eens een. 

Maar wij gaan het anders aanpakken, door het uitzetten van life-traps. Dat 

zijn muizenvallen waarin de muis in een klein kooitje, levend gevangen 

wordt. Door een aantal van die vallen te plaatsen, hopen wij een goed beeld 

te krijgen van de aanwezige muizensoorten in een gebied. 

 

Diegenen die wel eens met eigen ogen willen zien dat er verschillende mui-

zensoorten zijn en waaraan je dat kunt zien, kunnen bij dit onderzoek aanha-

ken. Meld je even per email, dan houden wij je op de hoogte wanneer een 

vangactie wordt ondernomen. Er valt namelijk moeilijk al een datum voor te 

geven. Naast een toestemming van terreineigenaren, zijn er vergunningen 

nodig om wilde muizen te mogen vangen. En dan moet het ook nog geschikt 

weer zijn, liefst op een vrijdag- of zaterdagnacht. 

 

Houd er wel rekening mee dat muizen vooral ’s nachts actief zijn en niet 

lang in een val moeten zitten. Vooral de insectenetende spitsmuizen moeten 

veel en vaak eten. Dus het oponthoud in een valletje dient van korte duur te 

zijn. Wij controleren de vallen om de vier/vijf uur en beginnen na zonson-

dergang , tot enkele uren na zonsopgang. 

 

Aanmelden: info@studiowolverine.com met als onderwerp: ‘muizenjacht’. 

Vergeet daarbij niet je contactgegevens achter te laten. 

 

 

 

 

 

Muizen vangen 

Tekst: Sandra Reijnders 

 

W egens succes verlengd! Het 

wordt voorjaar en dus war-

mer. Tijd om de lieslaarzen en de 

schepnetten weer tevoorschijn te 

halen, want de vissenwerkgroep 

gaat weer van start. Heb je geen 

lieslaarzen? Geen punt, gewoon 

komen. 

 

Mail naar vissen@markenleij.nl 

voor de precieze locatie. Het vissen 

start op 24 april in de Bavelse Leij. 

Op 8 mei volgt de Valkenberse  

Leij. Deze twee leijen worden beur-

telings bevist komend seizoen. 

Vissenwerk-

groep weer 

van start 

mailto:info@studiowolverine.com
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Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: Wim Goverde 

 

O p 6 januari vond weer de oer-

gezellige Mark & Leij nieuw-

jaarsquiz plaats. De opkomst was 

boven verwachting. De sfeer was 

als vanouds gezellig en fanatiek. De 

inhoud was een mix van streekge-

bonden opdrachten, gouwe ouwen, 

pientere puzzels, weetvragen en 

leuke beelden. De zaal was weer 

prachtig aangekleed door de foto-

club van Mark & Leij. 

 

Omdat de nieuwsbrief in het teken 

van vogels stond, is spontaan het 

idee ontstaan om voor de nieuw-

jaarsquiz een vogelfototentoonstel-

ling in te richten. Tot nu toe was de 

Mark & Leij fototentoonstelling om 

het jaar. Nu was er na een jaar dus 

weer een nieuwe fototentoonstel-

ling. Het waren stuk voor stuk 

prachtige foto’s en de entourage 

voor de quiz was dan ook zeer ge-

slaagd. Een uur voor aanvang van 

de quiz opende Jan Vermeulen na-

mens de voorzitter de tentoonstel-

ling. Met een schaar, aangereikt op 

een keurig kussentje, knipte Jan het 

lintje door. 

 

Voor de fototentoonstelling was een 

leuk aantal geïnteresseerden aanwe-

zig. Tegen achten werd het echter 

pas ècht druk. Snel schoof Victor 

nog twee tafels bij en toen konden 

alle 13 teams zitten. Het aantal 

teams was, vergeleken met vorig 

jaar (7 teams), bijna verdubbeld, 

maar toen was er een uitzonderlijk 

lage opkomst. De koffie en thee 

met koek en bonbons ging er goed 

in en de nieuwjaarswensen vlogen 

over en weer. Als verrassing kwa-

men drie koningen een liedje zin-

gen en we stelden direct onze mi-

crofoon beschikbaar. Het waren wel 

arme koningen want ze kwamen 

collecteren voor instrumenten. Na 

deze voorafjes heette Sjef Lange-

veld, onze voorzitter, eenieder van 

harte welkom en met de bubbels 

van Bellevue toastten we op het 

nieuwe jaar. Vervolgens ging de 

quiz echt van start. Victor Hen-

dricks was weer onze gedreven 

quizmaster en Jan Vermeulen keek 

of iedereen zich eerlijk aan de re-

gels hield. 

 

Ons quizteam was dit jaar voltallig, 

waardoor er een gevarieerd pro-

gramma was. Wim Goverde en Vic-

tor Hendricks hadden samen veel 

lol beleefd aan het rondtoeren in en 

fotograferen van de streek. Het re-

sultaat mocht er zijn met een boer-

derijen doe opdracht en een cam-

ping doe opdracht. Wim Pijnacker 

had zich weer uitgeleefd op de puz-

zels, met een variatie van moeilijke 

en makkelijke puzzels. Ad Woes-

tenberg was “into the music” gedo-

ken, wat maar liefst twintig geluids-

vragen opleverde met veel gouwe 

ouwe intro’s. Jan Vermeulen stelde 

de uiteindelijke lijsten met twee 

keer 30 weetvragen op en ik had de 

leiding en zorgde dat alles er om-

heen op rolletjes liep. Er was dus 

voor iedereen wel een onderdeel dat 

Mark & Leij nieuwjaarsquiz druk bezocht 

… met de bubbels van Bellevue toastten we op het nieuwe jaar... 

Na één ronde lagen de BN’ers (Baarle Nassau) direct aan kop... 
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tweede ronde wat in, waardoor ze 

hun tweede plek moesten afstaan 

aan de 8 van ACG. De Vreemde 

vogels (fotowerkgroep) werden 

13de en deden voor de gezelligheid 

mee, want ze waren er toch na het 

opstellen van de prachtige fototen-

toonstelling, wat op zich al een 

eervolle vermelding waard is! 

 

Omdat Joeri Minses er toch was 

met zijn 8 van Alphen-Chaam-

Galder, vroegen we hem de prijzen 

uit te reiken: een pot streekhoning 

van de stichting Ambrosius en een 

regenmeter en een stormparaplu 

gesponsord door Overwater 

(bedrijf van Ad Woestenberg). Er 

werd nog gezellig nagepraat en 

geborreld na een geslaagde avond; 

een goede start van het nieuwe 

jaar! 

hem of haar aansprak en waar hij of 

zij goed in was. 

 

De camping doe-opdracht op het 

biljart was in de pauze net een 

drukke bijenkorf. Veel geroeze-

moes, een foto weg grissen, snel het 

antwoordformulier omdraaien zodat 

een ander team niet kan afkijken, 

De camping doe-opdracht op 

het biljart was in de pauze net 

een drukke bijenkorf.  

concentratie en oh 

ja bewegingen 

zonder geluid.  

 

Na één ronde la-

gen de BN’ers 

(Baarle Nassau) 

direct aan kop. 

Met één punt ver-

schil stond Na-

tuurplein(natuurverenigingen Breda) 

tweede en met zes punten minder 

volgde de 8 van Alphen-Chaam-

Galder (gemeenteraad A-Ch). De 

BN’ers bleven aan kop, maar moes-

ten wel twee punten inleveren ten 

opzichte van de 8 van ACG. Bij na-

tuurplein zakte de concentratie in de 

TEAM totaal % goed totaal % goed TOTAAL % goed

1 BN’ers 54 82% 63 61% 117 69%

2 8 van Alphen-Chaam-Galder 47 71% 65 63% 112 66%

3 Natuurplein 53 80% 47 45% 100 59%

4 Mark one 45 68% 54 52% 99 58%

5 Groene Vlegels 44 67% 55 53% 99 58%

6 KBO 42 64% 56 54% 98 58%

7 1CC 44 67% 53 51% 97 57%

8 De Tobbers 43 65% 52 50% 95 56%

9 De Bincken 43 65% 51 49% 94 55%

10 NLGR 45 68% 48 46% 93 55%

11 DBV de Ruif 31 47% 56 54% 87 51%

12 Flierefluiters 39 59% 42 40% 81 48%

13 Vreemde vogels 13 20% 27 26% 40 24%

RONDE 1 RONDE 2

Een leuk onderdeel van de quiz is de showvraag. In elke 

ronde loopt Wim Pijnacker rond met een voorwerp waar-

van de teams moeten raden wat het is. Voor de quiz zor-

gen we voor een mix van makkelijke en moeilijke vra-

gen. Voor de showvraag is het echter onze uitdaging om 

iets te vinden wat maar weinig mensen kennen. Deze 

keer hadden we een tapijtknoophulp in ronde 1 en een 

ouderwetse hoornknipper in ronde 2. 

Bij natuurplein zakte de concentratie in 

de tweede ronde wat in ...  

... waardoor ze hun tweede plek moesten afstaan aan 

de Acht van Alphen-Chaam-Galder.  
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Tekst: Joop van Riet 

Foto's: Marlies Leemans en Joop 

van Riet 

 

O p zondagmorgen 2 oktober 

verzamelden zich al snel zo’n 

36 deelnemers voor deze IVN-

M&L Landschapswandeling. 

 

Door een afwisselend grensland-

schap, maar zonder grenspalen! 

Omdat de grillige grens hier in de 

gemeente Baarle na 1830 nog niet 

erg duidelijk was, besloot men om 

maar geen grenspalen te plaatsen. 

Zo wist Natuurgids Fons Hoeben 

toe te lichten. Ook de bedevaartska-

pel Bernardus en vroegere schuil-

kerk markeert de grens, want hij 

staat exact enkele meters in België!  

In de bossen van Smisselbergen ligt 

nu ook het nieuwe natuurgebied 

van Den Rooy van Natuurpunt 

Markvallei (B). De groep was een 

week te vroeg voor de opening op 

de volgende zondag.  

Over de Desla een van de laatste 

steenfabrieken die hier profiteerde 

van de leemlagen in het landschap 

wist Marlies Leemans de historie en 

de onbedoelde bijdrage aan de na-

 

tuur te vertellen. Immers de oude 

leemputten zijn nu paradijsjes voor 

vogels en waterdieren geworden.  

Onderweg waren paddenstoelen een 

verrassing. Natuurlijk werd er bij de 

stinkzwam weer het nodige gegnif-

feld. En de naam van de mooie 

zwammenwaterval moet nog nage-

gaan worden. 

Dat een landschapswandeling ook 

over niet gebaande paden gaat,  

bleek bij een diepe greppel. Dit 

avontuurlijke element werd overi-

gens soepel genomen door alle deel-

nemers.  

Via een mooie oude ijskelder achter 

de Vondelstede kwamen de natuur-

genieters weer veilig terug bij de 

kerk van de heilige Bernardus. Op 

een uurtje regen na steeds goed weer 

gehad om van het landschap te ge-

nieten.  

Deze tocht kende een dubbele bo-

nus, de route was een primeur en de 

afstand was meer dan gepland, na-

melijk 23,94 km. Allemaal om van 

een onbekende streek te genieten. 

En met de flyers als aandenken thuis 

om nog na te genieten. 
 

Terugblik wandeling 

Smisselbergen 

 
 

Kopijdata en 

nieuws-

brieven 
 

Nieuwsbrief voorjaar 

Inleveren kopij tot vrijdag half fe-

bruari 

Verschijnt omstreeks half maart  

 

Nieuwsbrief zomer 

Inleveren kopij tot vrijdag half mei 

Verschijnt omstreeks half juni  

 

Nieuwsbrief najaar 

Inleveren kopij tot vrijdag half au-

gustus 

Verschijnt omstreeks half september 

 

Nieuwsbrief winter 

Inleveren kopij tot vrijdag half no-

vember 

Verschijnt omstreeks half december 

 

Agenda 

Kijk voor de precieze kopijdata in 

de natuuragenda op pagina 3 of op 

www.markenleij.nl\agenda  

of meld je aan voor de digitale 

kopij-reminder bij  

redactie@markenleij.nl 

Heb jij een mooie foto voor 

de voorpagina die past bij het 

seizoen van de volgende 

nieuwsbrief? 

 

Stuur hem naar Sandra: 

redactie@markenleij.nl 

 

De voorpaginafoto dient op 

een formaat van 22 cm breed 

en 31 cm hoog nog minimaal 

300 dpi te hebben en is bij 

voorkeur gemaakt in ons 

werkgebied. 

 

nog onbenoemde lavastroom van 

zwammen 

de met gegniffel bewonderde stink-

zwam 
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Om zich voort te planten, hebben 

kruisingen sperma nodig van een 

mannetje van de zuivere kleine 

modderkruiper. Het sperma werkt 

als een soort ‘trigger’ die de groei 

van embryo’s start, maar niet bij-

Tekst en afbeelding: Marco Beers, 

waterschap Brabantse Delta 

Foto’s: Merlijn Hoftijzer 

 

I n Nederland komt een kruising 

van de kleine modderkruiper 

voor. Waterschap Brabantse Delta 

liet genetisch onderzoek uitvoeren 

om inzicht te krijgen in de ver-

spreiding van de kruising in beken 

ten zuiden van Breda. In het 

Merkske komt waarschijnlijk nog 

een oorspronkelijke populatie 

voor, maar in de Bavelse Leij en 

Aa of Weerijs is de kruising al 

aanwezig. 

 

De kleine modderkruiper is een be-

schermde vissoort die circa 10 cen-

timeter groot wordt. In 2015 bleek 

dat in Nederland naast de oorspron-

kelijke kleine modderkruiper ook 

kruisingen met twee vergelijkbare 

Oost-Europese soorten voorkomen. 

Aangenomen wordt dat de kruisin-

gen 100 tot 200 jaar geleden in Ne-

derland zijn gekomen. 

De kruisingen kunnen zich klonaal 

voortplanten, waardoor nakomelin-

gen exact gelijk zijn aan de moeder 

en kruisingen altijd vrouwelijk zijn. 

Hybride kleine modderkruipers  

in West-Brabant in opkomst? 
 

Theoretisch kunnen kruisin-

gen dus alleen voorkomen 

als er ook zuivere kleine 

modderkruipers aanwezig 

zijn.  
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zijn vermoedelijk in 2016 daar ge-

boren. Door twee vismigratie barri-

ères in de Boven Mark kunnen de 

kruisingen het Merkske nog niet 

bereiken. In deze beek is dan ook 

waarschijnlijk nog een zuivere po-

pulatie kleine modderkruiper aan-

wezig. 

 

Hierbij dank aan de vissenwerk-

groep van Natuurvereniging Mark 

& Leij, Natuurpunt Markvallei, 

Universiteit Antwerpen, ATKB en 

Datura die de uitvoering van dit 

onderzoek mogelijk hebben ge-

maakt. 

draagt aan het DNA van nakome-

lingen. Theoretisch kunnen kruisin-

gen dus alleen voorkomen als er 

ook zuivere kleine modderkruipers 

aanwezig zijn. Kruisingen kunnen 

de oorspronkelijke kleine modder-

kruipers wel sterk verdringen. Zo 

zijn op een locatie in Nederland 

bijvoorbeeld al eens 80 kruisingen 

aangetroffen zonder een mannetje 

van de oorspronkelijke kleine mod-

derkruiper te vinden. In dergelijke 

gevallen zullen er vrijwel geen zui-

vere kleine modderkruipers meer 

aanwezig zijn. 

 

Waterschap Brabantse Delta wilde 

graag inzicht krijgen in het voorko-

men van de kruisingen in het be-

heergebied. Daarvoor is in 2016 

met een plastic staafje slijm (DNA) 

van kleine modderkruipers afgeno-

men en vervolgens op het laborato-

rium van bureau Datura onder-

zocht. Voor het onderzoek verza-

melde adviesbureau ATKB slijm 

van twaalf kleine modderkruipers 

uit de Aa of Weerijs, vrijwilligers 

van Natuurpunt Markvallei (met 

materiaal van Universiteit Antwer-

pen) van drie exemplaren uit het 

Merkske en de vissenwerkgroep 

van Natuurvereniging Mark & Leij 

van twee exemplaren uit de Bavel-

se Leij. 

 

In de Aa of Weerijs zijn zowel 

kruisingen als zuivere kleine mod-

derkruipers aangetroffen. De twee 

onderzochte exemplaren uit de Ba-

velse Leij bleken kruisingen te zijn 

en de drie exemplaren uit het 

Merkske zuivere kleine modder-

kruipers. 

Ondanks dat in de Aa of Weerijs al 

kruisingen voorkomen, is het aan-

deel nog beperkt en is de oorspron-

kelijke kleine modderkruiper ook 

nog relatief sterk vertegenwoordigd. 

De Aa of Weerijs is pas sinds 2006 

volledig optrekbaar en het valt te 

verwachten dat het aandeel kruisin-

gen de komende jaren zal toenemen. 

De twee kruisingen uit de Bavelse 

Leij waren jonge exemplaren en die 

  
Resultaten genetisch onderzoek 2016: aantal aangetroffen kruisingen en oorspronkelijke kleine modderkruipers. 

 

Water Locatie Kruising Kleine modderkruiper 

Aa of Weerijs Meander Prinsenhoef 1 1 

  Tweegelanden-Watermolen 1 3 

  Watermolen-Bakkebrug 1 1 

  Egelsdonk-Wernhout 1 1 

  Wernhout-Wielhoef   2 

Bavelse Leij Wolfslaar 2  

Merkske Brug Haldijk–Schoorstraat   3 

 

Door twee vismigratie  

barrières in de Boven Mark 

kunnen de kruisingen  

‘t Merkske nog niet bereiken.  
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Tekst: Marian Hulshof 

Lid Communicatiewerkgroep Ver-

eniging Markdal 

 

O oievaars, lepelaars, oever-

zwaluwen…. de afgelopen 

jaren hebben veel vogels die al 

lang niet meer te zien waren langs 

de Mark, weer een plekje gevonden 

in het Markdal ten zuiden van Bre-

da. Toch moeten de echte verande-

ringen nog komen. Dan zullen nóg 

meer soorten te zien zijn in het 

Markdal.  

 

De afgelopen jaren zijn er veel 

voorbereidingen getroffen om water 

en natuur bij de Mark meer ruimte 

te geven. De komende jaren zal dit 

werk dan ook eindelijk zichtbaar 

worden: de Mark krijgt een nieuwe 

loop met meer meanders, meer 

grond zal natuur worden of natuur-

lijk beheerd worden en er zullen 

betere wandel- en fietsroutes ko-

men.  

De regie over dit proces wordt ge-

voerd door een vereniging, de Ver-

eniging Markdal. De vereniging 

werkt van binnenuit, dat wil zeggen 

dat bewoners en betrokkenen zelf 

de plannen en voorstellen ontwik-

kelen. De uitvoering vindt plaats in 

samenwerking met gemeenten en 

waterschap. Deze werkwijze is 

uniek, omdat de regie in dit soort 

processen eigenlijk altijd bij de 

overheden ligt. Dankzij het werken 

van binnenuit kan er wel veel be-

reikt worden. Er konden bijvoor-

beeld gronden verworven worden 

die anders niet beschikbaar waren 

gekomen.  

Met de provincie is overeen geko-

men dat 102 ha beschikbaar zal ko-

men voor water en natuur. Voor 65 

ha is dit inmiddels al vastgelegd en 

ook de rest is in zicht.  

Tegelijkertijd wordt nu voor het he-

le plangebied een ontwerp-

bestemmingsplan opgesteld. In het 

ontwerp-bestemmingsplan wordt 

voortgebouwd op het Perspectief 

voor het Markdal. Het Perspectief 

voor het Markdal is een voorstel 

voor het oplossen van zaken op het 

gebied van ruimtelijke ordening. 

Het geeft ook uitgangspunten voor 

de verdere duurzame ontwikkeling 

van het Markdal en een voorstel 

voor een nieuwe begrenzing van het 

Natuurnetwerk Brabant. Ook deze 

voorstellen zijn opgesteld van bin-

nenuit door samenspraak tussen be-

woners, direct betrokkenen en des-

kundigen. 

Tenslotte zal vóór 2017 een samen-

werkingsafspraak met het Water-

schap Brabantse Delta worden ge-

tekend om de uitvoering gezamen-

lijk voor te bereiden. Dit voorberei-

dingsplan zal ergens half 2017 ge-

volgd worden door het uitvoerings-

plan. 

Kortom, er zullen nog enige proce-

dures doorlopen moeten worden 

voor ook de grutto zijn intrede kan 

doen in het gebied, maar de weg 

daarnaar toe vordert gestaag! 

Wat gebeurt er in het Markdal? 

O p 30 maart houdt Sjef Lan-

geveld een lezing over het 

Markdal. Als vervolg op die lezing 

gaan we op 11 mei het gebied in. 

U kunt dan met eigen ogen bekij-

ken hoe het er nu uitziet en wat er 

naar verwachting gaat verande-

ren.  

 

We verzamelen voor Bellevue om 

19:00 uur en gaan daarna carpoo-

lend naar het Markdal. Rond half 

tien verwachten we terug te zijn 

om nog even gezellig bij Bellevue 

na te kunnen praten. 

Wandelen in 

het Markdal 

Excursie 

Donderdag 11 mei 

19:00 tot 21:30 uur 

 

Wandelen in het Markdal 

met Sjef Langeveld 

 

Verzamelen en borrel na 

bij Bellevue 

 

Reservedatum bij slecht 

weer: 18 mei 

Foto Jan Roovers 
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zo normaal. Het is zó bijzonder dat 

het wordt genomineerd. Anderen 

zeggen nu: “het is de moeite 

waard”. 

 

Wat er gebeurt in het Markdal is 

niet uniek. Pogingen om bewoners 

direct betrokken te laten zijn bij het 

integrale waterbeheer van hun rivie-

rengebied, gebeurt op vele plekken 

in de wereld*. In zijn tijd als direc-

teur van Both ENDS, werkte Sjef al 

met dit fenomeen. Zo was er onder 

andere een project waarin ervarin-

gen werden gedeeld tussen bevol-

kingsgroepen in zeven riviersys-

temen in verschillende delen van de 

wereld. Dit ging om ervaringen hoe 

lokale bewoners vat krijgen op de 

ontwikkelingen in hun gebied en 

hier zelf verantwoordelijkheid voor 

nemen, net als in het Markdal. 

Maak het doel gemeenschappelijk 

en sluit overeenkomsten met de 

verantwoordelijke bestuurders. Het 

lukt op vele plaatsen in de wereld. 

Internationaal kunnen we van el-

kaar leren en uitwisselen (in het 

Engels) is daarbij een mooi cadeau. 

 

Dus: stem je op het Markdal, dan 

stem je op een betere wereld, van 

binnenuit. 

Tekst: Sandra Reijnders en Sjef 

Langeveld 

 

M arkdal duurzaam en vi-

taal, een initiatief van on-

der andere Mark&Leij, is genomi-

neerd. De gedachte dat iets, dat 

Sjef heel vanzelfsprekend vindt, zo 

bijzonder is dat anderen het nomi-

neren, dat is iets wat Sjef verbaast. 

Het bereiken van een nominatie is 

niet het doel. Het doel is: een vi-

taal Markdal, van binnenuit. Dat 

een nominatie mee helpt om het 

doel te bereiken, dat is mooi, dus 

stem op het Markdal! Dat wij en 

anderen, ook internationaal, er-

van kunnen leren, dat is een mooi 

cadeau. 

 

Het ministerie van I&M heeft een 

nieuwe nationale visie op het in-

richten van ons land: de omge-

vingswet. Projecten die voorop 

lopen in het uitvoeren van deze 

wet, worden genomineerd voor de 

“eenvoudig-beter-trofee”. Voor 

2017 is, naast vier andere pro-

jecten, het Markdal genomineerd. 

Van de vijf projecten is het Mark-

dal het enige dat door de bewoners 

en de vereniging Markdal zelf is 

geïnitieerd. Ook het uitvoeren ge-

beurt onder eigen verantwoorde-

lijkheid. De nominatie is een pretti-

ge verrassing en het helpt om het 

doel makkelijker te bereiken. Het 

geeft morele steun en de processen 

gaan makkelijker lopen. 

 

Toch houdt de nominatie Sjef bezig. 

Eigenlijk is het raar dat iets wat uit 

de samenleving zelf ontstaat, alleen 

maar mogelijk is door een nieuwe 

wet. Het gebiedsproces: we doen het 

zelf en het begint bij onszelf. Het is 

niets groots. Het is gewoon hier zo-

als wij met zijn allen met het Mark-

dal om willen gaan. Het gaat over de 

gedachte dat we met elkaar iets op-

zetten, omdat we de natuurwaarden 

willen versterken, de beek weer als 

vanouds willen laten slingeren en 

tegelijk de agrariërs een vitaal werk-

gebied gunnen. Voor ons is deze 

werkwijze nu al mogelijk door de 

overeenkomst die de vereniging 

Markdal met de provincie sloot, in 

de persoon van Johan van de Hout 

en door de daarop aansluitende 

overeenkomsten met het waterschap 

en de twee gemeenten.  

 

Een zelf denkende maatschappij 

vindt Sjef heel normaal. Je doet wat 

je samen denkt dat nodig is voor het 

gebied. Je neemt samen zelf verant-

woordelijkheid. Iedereen mag mee-

doen. Aan iedereen is gevraagd: wat 

wil je? Je informeert elkaar over het 

bestaande beleid en je zoekt naar de 

noodzakelijke werkruimte, om de 

resultaten, dus dat wat we gezamen-

lijk met het Markdal willen, te laten 

aansluiten bij de reguliere gang van 

zaken. Het is een manier van denken 

en werken die vraagt om het aanpas-

sen van de beleidskaders. Deze 

werkwijze is mogelijk door de over-

eenkomst. Helaas is dat dus nog niet 

 Bestuursleden Natuurvereniging Mark&Leij

Voorzitter Sjef Langeveld Dassemussestraat 5 4861 TG Chaam 06 20600202 voorzitter@markenleij.nl

Secretaris Ditty Koopmans Kloosterstraat 21 4861 PA Chaam 06 53209498 secretaris@markenleij.nl

Peningmeester Jan Meesters Beckershagen 7 4861 SE Chaam 0161 492777 penningmeester@markenleij.nl

Lezingen Marianne van Riel Het Goordonk 12 5111 GG Baarle-Nassau 06 13190364 activiteiten@markenleij.nl

Hoofdredactie Sandra Reijnders Gaarshof 29 4855 AV Galder 06 10797154 redactie@markenleij.nl

Onderzoek Jeroen Stoutjesdijk Sparrenlaan 18 4851 AZ Ulvenhout 076 5294769 werkgroepen@markenleij.nl

Website Frans Vermeer Ghil 4 5111 ED Baarle-Nassau 013 5079609 webmees@markenleij.nl

Fotowerkgroep Liek van Engelen Gilzeweg 36 4861 PN Chaam 06 11629903 foto@markenleij.nl

*http://www.bothends.org/nl/

Publicaties/document/49/Involving-

Communities-A-Guide-to-the-

Negotiated-Approach  

Met Sjef aan de keukentafel 
De waarde van het eigene 
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en mij precies kan uitleggen waar 

dat was en dat hij bruin was. Geluk-

kig geen steenuil dus. 

 

Op de aangegeven plaats is de uil 

weg. Ik volg voor de zekerheid het 

Ballemanpad nog verder naar het 

noorden en vraag daar nog iemand 

of die een uil gezien heeft. Helaas 

niet. Ik ben twee uur verder, goed 

bezweet door de harde wind, heb 

geen uil, weet dat hij bruin was en 

heb zes mensen gesproken. En ik 

weet dat de plaatsaanduiding niet 

klopte, of wellicht de interpretatie 

van de ingesproken voicemail. 

 

Wat kunnen we hier nu van leren? 

Dit voorval staat vast niet op zich. 

Vermoedelijk krijgt de gemeente 

wel meer van zulke meldingen en ik 

vermoed dat de gemeente geen twee 

uur blijft zoeken. Zorg dus dat je bij 

het doen van een melding, heel 

exact de locatie aangeeft, zodat je 

boodschap maar op één manier te 

interpreteren is. Want ook daar kan 

het fout gaan. Ik kreeg de bood-

schap via twee tussenpersonen, die 

elk hun eigen uitleg kunnen geven. 

 

Als je een moderne mobiele tele-

foon hebt, is het doen van een goede 

melding zelfs nóg eenvoudiger: 

download de BuitenBeter-App en 

doe daarmee je meldingen. Je 

maakt dan ter plaatse een foto en 

de App slaat de exacte locatie op. 

Zo simpel is het. En degene die 

daarna op pad wordt gestuurd, die 

kan gericht naar de juiste plaats 

gaan. 

 

Toch was mijn tocht niet geheel 

tevergeefs. Ik had een mooie tocht 

door de natuur. Onderweg reali-

seerde ik me, dat de natuurvereni-

ging op deze manier beter zicht-

baar wordt. Ik sprak onderweg 

mensen aan of ze een uil gezien 

hadden en ze bleken meestal zeer 

begaan met het lot van de uil. Er 

zijn nu vijf extra mensen in Galder, 

die weten dat ik van de natuurvere-

niging ben. “Tel je zegeningen”, 

zeg ik altijd, “en je bent een geluk-

kig mens”. 

 

Ben jij ook veel thuis en heb je wel 

zin om af en toe een “natuur-

ongevalletje” na te trekken? Geef 

dan je naam, adres, mailadres en 

telefoonnummer door aan één van 

de bestuursleden. Dan kan jij ook 

af en toe op pad als ambassadeur 

voor de natuurvereniging. Je hoeft 

geen kenner te zijn, want als je een 

goede foto maakt, hebben we wel 

mensen om het beestje op naam te 

brengen. Meenemen en invriezen 

kan ook als het beestje al dood is. 

 

Mail dus even naar be-

stuur@markenleij.nl dat je bij jou 

in de buurt natuurongevalletjes 

wil natrekken. 

 

En boven alles: voorkomen is beter 

dan genezen (of sterven in dit ge-

val). Wat zou het fijn zijn als over-

al het prikkeldraad verdwijnt. Er 

zijn goede alternatieven, zoals glad 

schrikdraad. Spreek je medemens 

erop aan, want het is gevaarlijk 

spul voor de beestjes in de natuur, 

voor onze geliefde viervoeters en 

voor kinderen. 

Tekst: Sandra Reijnders 

 

D e gemeente stuurt zo nu en 

dan meldingen door naar de 

natuurvereniging. Ook op 24 no-

vember kwam er een melding 

binnen. Wat zou het fijn zijn als 

de ingesproken beschrijvingen 

heel precies de plaats aanduiden. 

Of beter nog: gebruik de Buiten-

Beter-App. En nóg veel beter zou 

het zijn als overal het prikkel-

draad verdwijnt, want leed voor-

komen heeft veruit de voorkeur. 

 

Op donderdagochtend 24 november 

word ik gebeld, en ik verneem dat 

er in Galder een dode uil in het 

prikkeldraad hangt. Het arme beest 

hangt niet ver van mijn huis, dus ik 

pak de fiets om hem ‘even’ op te 

halen en te identificeren. Op de 

aangegeven plek fiets ik een tijdje 

rond, maar ik kan hem niet vinden. 

Ik bel terug voor de precieze voice-

mailtekst en concludeer dat het aan 

de andere kant van Galder is. Ik 

stap dus weer op de fiets en fiets 

naar het zuiden van Galder en volg 

van zuid naar noord het wandelpad 

van de Balleman. Onderweg spreek 

ik verschillende mensen aan en dan 

ontmoet ik een vrouw die de och-

tend ervoor de uil heeft zien hangen 

Op zoek naar de uil 

Steenuil, foto Harrie Timmermans 

mailto:bestuur@markenleij.nl
mailto:bestuur@markenleij.nl
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sleutelbloem, moesdistel, reeën, 

bunzingen, kamsalamander, bos-

beekjuffer en een flinke populatie 

nog zuivere kleine modderkruipers, 

zoals ontdekt door onze vismonitor-

groep.  

Een dergelijk overvloed is haast de 

wereld op zijn kop. Ook letterlijk 

want hier ligt Vlaanderen in het 

noorden en Nederland in het zui-

den. ‘t Merkske is de enige plek in 

Nederland waar dat zo is. 

 

Aan de Vlaamse kant zijn in het 

structuurplan van de gemeente 

Hoogstraten al plannen voor meer 

natuur in de Vallei van ‘t Merkske. 

Maar amaai, amaai, toch zijn er 

daar vlakbij de monding van ‘t 

Merkske in de Mark ineens vergun-

ningen afgegeven voor vijf mega 

kippenstallen voor meer dan 

100.000 kippen. Met vermoedelijk 

daarna nog meer. Dat is ook de we-

reld op zijn kop! Vreemd want dit 

is aantasting van het landschap en 

geeft risico’s voor water en natuur 

in deze mooie grens vallei. 

 

Vlaanderen toonde al eerder dit een 

bijzonder mooi gebied te vinden bij 

de toepassing van de Europese Ka-

der Richtlijn Water (KRW). Die 

richtlijn verplicht landen om samen 

te werken aan water en natuur, juist 

in grensgebieden. Dankzij Vlaande-

ren kreeg ‘t Merkske (als enige in 

Brabant en zelfs Nederland?) de 

hoogst beschermde status ‘Natuur’ 

in plaats van het ‘kunstmatige’ dat 

Nederland makkelijker vond. Te-

recht werd het benoemd als een 

ongerepte natuurlijke rivier, waar-

door beide landen zich nu maxi-

maal moeten inspannen voor be-

houd en versterking van natuur en 

waterkwaliteit. 

 

Nu willen gemeente Hoogstraten en 

Provincie Antwerpen ondanks veel 

protesten daar vijf mega kippenstal-

len van elk bijna 150 meter lang op 

de smalle noordoever van ‘t Merks-

ke laten bouwen. Weer de wereld 

op zijn kop! Dus zocht de Vlaamse 

natuurvereniging Natuurpunt Mark-

Tekst en foto: Joop van Riet 

 

H elemaal in het zuiden van 

ons Mark en Leij werkge-

bied ligt op de grens van Brabant 

en Vlaanderen een prachtig onge-

rept natuurgebied: een kronke-

lend grensriviertje,’t Merkske. Die 

grens is ook zijn behoud. Daar-

door bleef het zijn natuurlijke vrij 

meanderende loop houden. Want 

voor rechttrekken (zoals ooit he-

laas de mode was) moesten beide 

landen het samen eens worden. 

En dat lukte gelukkig niet!  

 

‘t Merkske ontspringt in een paar 

bronnen, zoals het Eindegoor onder 

Baarle Nassau en het Moer aan het 

begin van de zijtak Noordermark in 

Vlaanderen. Het eerste deel via 

Schouwloop en Marksken is helaas 

wel rechtgetrokken. Dat kon want 

het ligt helemaal in Nederland. 

Maar het tweede deel van Noorder-

mark tot zijn monding in de Mark 

vormt ’t Merkske de rijksgrens, 

waar de natuur in de vallei al kron-

kelend zijn kansen grijpt. ’t Merkske 

is hemelsbreed circa 12 km lang, 

maar met alle meanderbochten mee-

gerekend is hij misschien wel 20 

kilometer! Bij Castelré komt ‘t 

Merkske als grote zijbeek in de 

Mark en het Markdal uit. 

 

Aan beide kanten van de grens is er 

veel aandacht voor deze mooie val-

lei. Het Vlaamse Agentschap voor 

Bos en Natuur heeft wandelpaden 

als ‘knuppelpaden’ op vlonders over 

de zompige beemden van de oevers 

van ‘t Merkske aangelegd om zo 

iedereen te laten genieten van de 

prachtige grensnatuur. Aan de Ne-

derlandse kant is Staatsbosbeheer 

actief met zo’n 1000 ha natuur langs 

Merkske en op de Castelreesche 

heide. 

 

Vooral de herstelde vennen zijn 

magneten voor vogels. Een klein 

paradijs met boomkikker, wiele-

waal, nachtegalen, bloeiende beem-

den, pinksterbloemen, oranjetipje, 

ratelaar, knolsteenbreek, slanke 
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Vallei van ‘t Merkske 
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De omgevingswet is een vernieuwde wet en beloont de beste voorloper met 

de eenvoudig-beter-trofee.  

 

Markdal duurzaam en vitaal is genomineerd voor de eenvoudig-beter-

trofee-2017!  

 

Als voorloper in de Omgevingswet realiseren bewoners, samen met de ver-

eniging Markdal, zelf natuur en een vrij stromende Mark in het prachtige 

Markdal. Als enige niet overheidsorganisatie is dat uniek in Nederland.  

Als bewoners geven we zelf vorm aan het plan, we krijgen de ruimte van 

overheden, we voeren de regie, we kopen gronden, we richten ze in en behe-

ren ze zelf. Zo doen we ervaring op met de ruimte die de nieuwe omgevings-

wet ons biedt èn tegelijk ruimen we de knelpunten met de huidige procedu-

res en regelgeving op.  

 

Het werkt en het kan! Hoe dat gaat en hoe dankbaar en leuk dat is, kan je 

zien op onze video over de eenvoudig-beter-trofee en die trofee die willen 

wij winnen, dus: 

  

Stem op Markdal, duurzaam en vitaal,  

zodat heel Nederland ziet dat het zo óók kan. 
 

Geef het door aan je familie, vrienden, buren bekenden, je social media, je 

netwerken, enzovoort, enzovoort. 

Alvast hartelijk dank! 

 

Ga naar: 

https://www.eventtouch.eu/rijkswaterstaat/Eenvoudigbetertrofee2017 

en stem op: 4. Het Markdal ! 

  

Voor meer info, zie de Verenging Markdal op de video’s op diezelfde site: 

“Vereniging Markdal Trofee”  

“Nieuwe regisseurs voor natuurontwikkeling” 

  

Wilt u meer weten over onze Vereniging: 

zie de website: www.verenigingmarkdal.nl 

 

Om ons in het Markdal blijvend te ondersteunen kunt u ook via de website 

lid worden. Of u aanmelden voor vrijwillige deelname aan activiteiten voor 

de Vereniging. 

vallei steun bij het Waterschap Bra-

bantse Delta. Dit vanuit het geza-

menlijke belang om risico’s voor 

waterkwaliteit en natuur te voorko-

men. Zoals de ventilatoren die de 

ammoniak van de 100.000 kippen 

over ‘t Merkske en in de Castel-

reesche natuur blazen. Het beroep 

van Natuurpunt Markvallei was in 

Hoogstraten afgewezen en moet nu 

behandeld worden door de Vlaamse 

minister van Leefmilieu. 

 

De Vlaamse insprekers van Natuur-

punt bij het waterschap Brabantse 

Delta noemden als probleem dat de 

burgemeester van Hoogstraten tege-

lijk de landbouw belangen in het 

Vlaams parlement behartigd. De 

Dijkgraaf van Waterschap Brabant-

se Delta had eerder van het provin-

cie bestuur Antwerpen gehoord dat 

er wel strikte vergunningen afgege-

ven werden, maar dat er geen toe-

zicht en handhaving geregeld werd. 

Direct is aangeboden om dat dan 

door het Nederlandse waterschap te 

laten doen…..  

 

Het Waterschapsbestuur was ver-

baasd na het inspreken van Natuur-

punt en vond het onverkwikkelijk 

dat alle investeringen voor water-

kwaliteit in het Markdal en ‘t 

Merkske door de bouw van mega-

kippenstallen in gevaar kunnen ko-

men. Dijkgraaf en Waterschap gaan 

zich daarom nog maximaal inspan-

nen in gesprekken met de Vlaamse 

bestuurders om die risico’s tegen te 

gaan. Het woord is nu aan de 

Vlaamse regering en de minister 

van Leefmilieu om deze ongewens-

te ontwikkeling tegen te gaan. Tot 2 

maart kan er beroep aangetekend 

worden. 

 

Het is voor ieder duidelijk dat het 

grensgebied van de Vallei van ‘t 

Merkske een prachtig bewaard ge-

bleven natuurlijk landschap is met 

grote potenties voor stille recreatie 

om van de natuur te genieten. Dat is 

een kip met gouden eieren, die ga je 

toch niet opofferen aan mega kip-

penstallen? 

Stem op: 

Kuifeend, foto Harrie Timmermans 

https://markdal-duurzaam-en-vitaal.email-provider.nl/link/cv6azdtn7r/krjivckmsb/xlfnplnguz/8fkzmgbitq/rmqn5gksa3
https://markdal-duurzaam-en-vitaal.email-provider.nl/link/cv6azdtn7r/krjivckmsb/hqy1rfzzhu/8fkzmgbitq/rmqn5gksa3
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kampvuurtje voor onze hut. Chai 

maakt elke avond het kampvuur 

voor ons aan. Een kampvuur op 

2000 m is erg prettig 's avonds. Je 

gezicht verbrandt en je rug be-

vriest... 

De nachten op de betonnen vloer 

zijn een kwelling, want de vloer is 

hard en de nachten zijn bitter koud. 

Als Eddie ook bij ons zijn intrek 

neemt, wordt het wel bijzonder on-

aangenaam. Ik heb wel eens zweet-

voeten geroken, maar wat die En-

gelsman heeft, is beslist niet van 

deze aarde. Hij is al twee maanden 

in Thailand en heeft kennelijk zijn 

spullen nog niet uitgewassen. Vol-

komen bedwelmd kruip ik elke 

avond in mijn slaapzak en trek dan 

prompt de zak over mijn hoofd. 

 

Ons volgend reisdoel is de 'Golden 

Triangle', de gouden driehoek, in 

het uiterste noorden van Thailand 

op de grens met Birma en Laos. 

Wij zijn echter niet geïnteresseerd 

in opium, maar in het Jerdon’s 

paapje, een heel zeldzame vogel die 

nog maar weinig vogelaars gezien 

hebben. De Engelsman vergezelt 

ons. Ik beloof mezelf heilig beslist 

niet met hem op één kamer te sla-

pen. Na een paar uur rijden, arrive-

ren we in Ta Ton een dorpje pal aan 

de grens met Birma. De Mae Kok 

River Lodge, gelegen aan de gelijk-

namige rivier, is onze thuisbasis 

voor de komende dagen. De recep-

tioniste ontvangt ons opvallend 

vriendelijk. 

 

De volgende dagen brengen we 

door tussen de rijst- en knoflook-

velden langs de Mae Kok River. 

We vinden het Jerdon's paapje zon-

der veel moeite en vangen met be-

Vijf dagen brengen we door in het 

magnifieke woud op de hellingen 

van de berg. Elke dag zijn we 's och-

tends heel vroeg op en rijden dan 

linea recta naar de in dichte nevelen 

liggende top van de berg. We heb-

ben hier zelfs handschoenen aan! 

Het is er erg koud, maar hier zie ik 

eindelijk de blauwstaart (foto pagina 

16), een vogel waar ik vele jaren 

geleden in het noorden van Lapland 

tevergeefs naar heb gezocht. Op de 

top komen we nogal wat jonge Thai-

se bezoekers tegen en moeten dan 

prompt samen met hen op de foto. 

We krijgen hulp van andere vogel-

liefhebbers. Eddie Meyers uit Enge-

land sluit zich bij ons aan en ook 

van Thaise zijde krijgen we spon-

taan hulp. Somsak Pakdeephuvadol, 

een vogelaar uit Bangkok, wijst ons 

de roodbuikrotslijster en de wit-

brauwvliegenvanger aan. 

De maaltijden nuttigen we bij Mr. 

Deng, elke dag weer khao pad1. De 

Chinese thee is gratis, geen wonder, 

wat een bocht!! 

We worden hier meteen op de foto 

gezet door Mr. Deng persoonlijk. 

Hij laat ons vol trots een fotoalbum 

zien met tientallen foto's erin van 

poserende vogelaars. Wij zijn onge-

twijfeld geen aanwinst voor zijn 

album, met uitzondering van Dani-

elle dan, die er wel mag wezen. 

De avonden brengen we door bij een 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

D e Thais zijn nog niet ver-

trokken op de camping site!

We besluiten ons met enige fles-

sen singhabier te verdoven, maar 

van slaap komt wederom niet veel.  

 

Vervolg op deel 1, nieuwsbrief 79. 

 

We brengen de ochtend nog door 

in het bamboewoud langs de rivier 

en rijden dan ijlings naar het noor-

den richting Chiang Mai. De tocht 

naar de dichtbij Chiang Mai gele-

gen berg Doi Inthanon duurt acht 

uur en in het volslagen duister arri-

veren we aan de voet van Thai-

lands hoogste berg. 

We nemen intrek in een zeer luxe 

hotel en daarna volgt de teek-

inspectie. Vital heeft een teek in 

zijn navel en Eric blijkt er één op 

zijn rug te hebben. Ik ontsnap 

voorlopig nog. 

Doi Inthanon National Park (1000 

km2) is genoemd naar de gelijkna-

mige hoogste berg van Thailand 

(2565 m) en is een 'hotspot’ voor 

vogelliefhebbers. In de buurt van 

het hoofdkwartier kunnen we een 

chalet huren, maar enkele mensen 

zullen op de vloer moeten slapen, 

want er zijn niet genoeg bedden. 

Vital en ik slapen op de betonnen 

vloer. 

Deel 2 

 

 

 

 

 

LAND VAN KHAO PAD 

1 Khao pad wordt in het engels fried 

rice genoemd. De Thaise bevolking 

noemt dit 'flied lice', wat voor mij 

gevleugelde luizen betekende. Af en 

toe had ik ook de indruk dat er luizen 

in zaten, maar dan wel zonder vleu-

gels. De Engelsen spreken het uit als 

"cow pat", hetgeen letterlijk vertaald 

koeienvlaai betekent! 
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het zo mag noemen, is verschrikke-

lijk slecht. We doen over de laatste 

25 km meer dan twee uur. De reu-

zenboomklever, het doel van de trip, 

vinden we vrij gemakkelijk. Eddie 

heeft inmiddels een geweldige aan-

val van hooikoorts gekregen en is 

niet meer aanspreekbaar. We bren-

gen de ganse dag door op de hellin-

gen van deze immense berg en note-

ren vele nieuwe soorten. 

Vital en ik rollen bij het ontdekken 

van een groep papegaaibreedbekken 

van een helling af en verliezen flink 

wat behang. Gekneusd en ge-

schramd dalen we met de Suzuki de 

berg weer af en negeren de bedelen-

de leden van de bergstammen. 

We nemen afscheid van Eddie en 

zijn naar wilde limoenen geurende 

voeten en rijden weer naar het zui-

den. 

We doen het Boeng Boraphetmeer 

aan en de kalkrotsen bij de boed-

dhistische tempel van Tamprapro-

tisat. De zeer fraaie bonte kiekendief 

is de belangrijkste waarneming bij 

het meer. 

Drie dagen later zijn we weer in 

Bangkok, voor een wisseling van de 

wacht. 

De laatste tien dagen krijgen we een 

chauffeur, die een beetje Engels 

spreekt, aldus de man die ons de 

minibus verhuurt. 

Hieronder volgt een woordelijke 

weergave van mijn eerste gesprek 

met Nam, onze chauffeur: 

"Hi Nam, it is a long drive to Kra-

bi, is itn't?" 

"Yes, Sir!" 

"How many hours driving, Nam?" 

"Yes, Sir!" Hij spreekt dus inder-

daad een beetje Engels.... 

Moe word ik hiervan, erg moe. 

De trip naar het zuiden duurt maar 

liefst twaalf uur en duf als een ko-

nijn stappen we 's avonds uit de 

auto in een bloedheet Krabi. Een 

hotel is rap gevonden. 

De volgende dag gaan we met de 

Seabreeze, een forse boot, op weg 

naar de Phi‑Phi‑eilanden, een 

toeristische trekpleister. Wij gaan 

hier niet naartoe voor de hagelwitte 

stranden of om naar de bruin- of 

roodverbrande borsten van de da-

mes te loeren, maar zeer beslist om 

de zeevogels te bekijken. 

De trip op de Andaman Zee duurt 

bijna drie uur en we noteren diver-

se soorten fregatvogels en sternen. 

Ik verbrand natuurlijk weer, zoals 

altijd. Op Phi Phi Don, het hoofdei-

land, is niet veel te beleven voor 

een ornitholoog, maar wel voor de 

doorsnee toerist en voyeur. Mor-

genochtend gaat de Seabreeze weer 

terug, dus eindelijk gaan we eens 

echt de luie toerist uit hangen. De 

avond en nacht van deze 21e de-

cember herinner ik me slechts 

vaag. Een visrestaurant met kleine 

haaien en zwaardvis op het menu, 

hordes travestieten, singha en de 

volgende ochtend een gruwelijke 

hoofdpijn zijn me bijgebleven. 

 

Terug naar Krabi, naar Mr. Dai, 

een alom bekende schipper in vo-

gelkringen. Twee tochten maken 

we de komende dagen in de kleine 

boot van Mr. Dai in de mangrove-

bossen van Krabi. Het is een laby-

rint van kreken en mangroves. Het 

worden avontuurlijke tochten, die 

volledig aan de verwachtingen vol-

doen. Mr. Dai kent dit doolhof op 

zijn duimpje en doet zijn best om 

ons diverse moeilijke soorten te 

tonen. Na verloop van tijd zet hij 

de motor van de boot af en peddelt 

behoedzaam in de smalle kreken 

hulp van een mistnet een prachtig 

mannetje roodkeelnachtegaal, wat 

we weer snel los laten. 

In Tha Ton zien we elke dag vele 

monniken. Ze hebben het hoofd 

kaal geschoren en dragen een oran-

je pij, die rond het middel is gewik-

keld en op de linkerschouder is 

vastgeknoopt. Men komt de monni-

ken in heel Thailand tegen. Zeer 

vroeg elke ochtend gaan ze er op uit 

met hun bedelnap om rijst, vis en 

groente op te halen. 

De maaltijden 's avonds in de lodge 

op een terras langs de rivier zijn 

godenmaaltijden (150 baht), onge-

looflijk lekker. 

De receptioniste van de lodge is 

inmiddels te weten gekomen wie er 

vrijgezel is in ons gezelschap en 

begint wel zeer opvallend toenade-

ring te zoeken bij sommige mensen. 

Inmiddels heb ik een enorme teek 

op mijn schouder ontdekt en deze 

wordt onder luid protest van de pa-

tiënt door Danielle zonder verdo-

ving verwijderd. Ik had het beter de 

receptioniste kunnen laten doen. 

 

De charmante stad Chiang Mai en 

Doi Chiang Dao zijn de volgende 

haltes. Tegen de avond arriveren we 

in Thailand's tweede stad en huren 

hier een jeep om Doi Chiang Dao te 

bezoeken. Op 15 december bezoe-

ken we deze berg die alleen met een 

jeep te bereiken is. De weg, als je 
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2 De Rolex werkt nog immer feilloos, 

maar de gouden kleur is inmiddels 

ietwat verbleekt. 
3 Er is geen Nederlands woord voor 

deze uitdrukking. Het betekent een 

vogel voor de eerste maal zien in je 

leven. 

clusieve vogel niet! 

De laatste avond lig ik wederom in 

de idyllisch gelegen poel aan de 

voet van het watervalletje nabij het 

hoofdkwartier. Ik overweeg rituele 

zelfmoord. Wellicht is een overdosis 

malariatabletten hier wel toepasse-

lijk. De omgeving is echter zo beto-

verend, dat ik voorlopig van mijn 

duistere plannen afzie en deze tot 

nader order uitstel. 

We nemen afscheid van de fantasti-

sche kok Mrs. Koh en rijden weer 

naar het noorden. Nam vindt de weg 

nu zonder problemen. Op weg naar 

Bangkok maken we nog een stop in 

Khao Sam Roi Yot, een reservaat 

gelegen aan de Golf van Thailand. 

Het levert nog enkele 'lifers'3 op en 

bovendien de ontdekking dat er cha-

lets zijn met een slaapkamer met 

twaalf bedden erin. Hier nuttig ik 

ook mijn laatste khao pad, deze keer 

met garnalen. 

 

30 December zijn we weer in Bang-

kok. De laatste avond in Thailand 

brengen we in het uitgaansleven van 

Bangkok, stad der engelen, door. 

Met een tuk-tuk, een open, bontbe-

schilderde, gemotoriseerde driewie-

lertaxi razen we door het centrum 

van Bangkok. Het is er verschrikke-

lijk druk. Op de bazaars kopen we 

natuurlijk zeer goedkope muziek-

cassettes. Over een bezoek aan een 

show in een druk door buitenlanders 

bezocht etablissement langs Pat-

pong Road wil ik niet te veel uitwij-

den. Laat ik er dit van zeggen. Mijn 

moeder heeft me op vrij jeugdige 

leeftijd reeds gewaarschuwd voor 

dit soort plekken. Tevergeefs overi-

gens. 

Op de laatste dag van het jaar verla-

ten we Thailand en nemen afscheid 

van Nam. Ik buig mijn hoofd enigs-

zins, vouw mijn handen met mijn 

handpalmen tegen elkaar en hef die 

ter hoogte van mijn neus en breng 

zo de Thaise groet! 

Een grijns van oor tot oor verschijnt 

op het gelaat van Nam. 

"Houdoe Nam." 

"Houdoe Jaen", hij spreekt een 

beetje Brabants inmiddels. 

Zo zal ik me Thailand altijd blijven 

herinneren. 

 

Ik kan iedereen een bezoek aan 

Thailand aanraden. Ik zal Thailand 

en zijn bewoners nooit meer verge-

ten. Het is een volk dat wellevend-

heid tot een nationale deugd heeft 

verheven. Dat kan van Nederlan-

ders nou niet bepaald gezegd wor-

den. 

om de schuwe vogelbevolking niet 

af te schrikken. Hij imiteert de 

fluittoon van de mangrovepitta feil-

loos en weet zo deze vogel dichtbij 

te lokken. Bij laag water moeten 

we de mangroves weer verlaten 

anders komen we droog te liggen. 

Op één van de zwoele avonden doe 

ik in de winkelstraat van Krabi de 

koop van mijn leven. Ik weet een 

'echt' Rolex2 horloge te kopen voor 

minder dan 400 baht, een koopje. 

Garantie tot aan de voordeur. 

 

We verlaten Krabi en zoeken onze 

chauffeur weer op. "Hi Nam, 

where did you sleep last night?", 

"Yes, Sir!" 

We weten hem uiteindelijk duide-

lijk te maken dat we naar Khao Noi 

Chuchi willen, een reservaat niet 

ver van de grens met Maleisië. 

Nam verdwaalt uiteraard en de 

tocht duurt drie uur langer dan 

strikt noodzakelijk, maar uiteinde-

lijk komen we er toch. 

Khao Noi Chuchi is in 1986 opge-

richt na de herontdekking van 

Gurney's pitta, een vogel die al 

meer dan 50 jaar niet meer gezien 

was. Vanuit Nederland heb ik Phil 

Young (herontdekker van Gurney's 

pitta) in Bangkok benaderd en we 

hebben schriftelijk toestemming 

gekregen dit exclusieve reservaat te 

bezoeken. 

Er zijn twee bamboehutten in het 

reservaat en hier kunnen we slapen. 

De vloer van de hutten ligt een hal-

ve meter van de grond. De onder-

steuningen staan in potjes olie, 

waarschijnlijk tegen de termieten. 

Kerst dit jaar breng ik door in het 

laaglandregenwoud en mis dus we-

derom de jaarlijkse familiebijeen-

komst, hetgeen me op de thuisbasis 

natuurlijk niet in dank wordt afge-

nomen, waarvan akte. 

Drie dagen doorkruisen we het 

bloedhete woud en worden meedo-

genloos belaagd door de muggen 

en de bloedzuigers. Het is de groot-

ste teleurstelling uit mijn rijke vo-

gelleven. We vinden Gurney's pitta 

niet. Vier keien van vogelaars uit 

de Benelux en we vinden deze ex-

Amerikaanse fregatvogel, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga
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koek ook. 

De roep van de mannetjes horen we 

steeds minder, net zoals het, heel 

anders klinkende, ‘gebubbel’ van 

het vrouwtje. De koekoek is tegen-

woordig een schaarse broedvogel 

met naar schatting tussen de 6.000 

en 8.000 vrouwtjes. Omdat de koe-

koek een ambassadeur is voor een 

gezond en soortenrijk landschap, is 

de koekoek ook een indicatorsoort. 

Gaat het slecht met de koekoek, dan 

zegt dat wat over de verschraling en 

degradatie van ons landschap. Gaat 

het in een gebied juist goed met de 

koekoek, dan is dat dus een positief 

signaal voor de kwaliteit van leef-

omgeving. Wie de roep van de koe-

koek in de buurt van zijn woon-

plaats hoort mag zich dus dubbel 

gelukkig prijzen. 

Vanaf begin april zullen de eerste 

vroege koekoeken weer terugkeren 

naar ons land. Hopelijk kunnen we 

over minder dan 3 maanden weer 

genieten van de koekoek. We ver-

welkomen ze met open armen! 

Bron: Vogelbescherming Neder-

land 

 

Bouwtekening voor ’s werelds 

eerste kwantumcomputer 

Onderzoekers komen binnenkort 

met de eerste praktische blauwdruk 

voor de bouw van de meest krachti-

ge computer op aarde. 

Alles veranderde met de introductie 

van de computer. Het was een revo-

lutie. En op korte termijn staat ons 

een tweede revolutie te wachten. En 

ook deze wordt mede mogelijk ge-

maakt door een computer. Maar dan 

wel een heel bijzondere: de kwan-

tumcomputer. Het is de krachtigste 

computer die ooit gebouwd is. De 

immense rekenkracht van de kwan-

tumcomputer kan worden ingezet 

om de grote vraagstukken in de we-

tenschap – van mysteries in het uni-

versum tot klimaatverandering – op 

te lossen of voor de ontwikkeling 

van nieuwe levensreddende medi-

cijnen. Onderzoekers weten het 

zeker: de kwantumcomputer gaat 

voor een revolutie zorgen. Maar 

dan moeten we ‘m wel eerst bou-

wen. 

 

Nieuw onderzoek brengt de bouw 

van zo’n superkrachtige computer 

nu een stapje dichterbij. In het 

blad Science Advances komen we-

tenschappers namelijk met een 

concreet bouwplan. Met hun studie 

tonen ze niet alleen aan dat het mo-

gelijk is, maar leveren ze direct een 

bouwplan aan voor de bouw van 

een grootschalige machine. 

Bron: scientias.nl  

 

“Olie-industrie onderschat op-

komst duurzame energie” 

Het is waarschijnlijk dat de vraag 

naar olie en kolen al in 2020 stag-

De kwantumcomputer ver-

sus jouw pc 

Stel: je vraagt een klassieke 

computer om in de stad Am-

sterdam de snelste route tus-

sen punt A en B te berekenen. 

Dan zal deze computer alle 

routes één voor één proberen 

om vervolgens de snelste te 

presenteren. De kwantum-

computer hoeft al deze routes 

niet één voor één te probe-

ren, maar kan ze allemaal 

tegelijkertijd vergelijken en 

dus veel sneller met een ant-

woord komen. Het wordt al-

lemaal mogelijk gemaakt 

door zogenoemde kwantum-

bits die – in tegenstelling tot 

een klassieke bit – de waarde 

0 én 1 kunnen hebben. 

Tekst: Johan Schaerlaeckens 

 

I n deze rubriek worden opmer-

kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 

milieu, natuur, landschap en cul-

tuurhistorie weergegeven. 

 

De roep van de koekoek verstomt 

Zijn galmende 'koekoek' is steeds 

minder vaak te horen. De koekoek 

neemt al tientallen jaren af in Ne-

derland. Daarom hebben Sovon 

Vogelonderzoek en Vogelbescher-

ming Nederland 2017 uitgeroepen 

tot Jaar van de Koekoek. Ze willen 

achterhalen waarom het zo slecht 

gaat met de koekoek. Het aantal 

koekoeken neemt al decennialang 

af. Waarom, dat weten we niet pre-

cies. Zit het probleem in Afrika 

waar ze ’s winters verblijven? Is het 

de achteruitgang van graspiepers en 

kwikstaarten, of andere gastouders 

(waardvogels) in wiens nesten de 

koekoek haar eieren legt? Of speelt 

de klimaatverandering een rol? 

Waardvogels beginnen immers eer-

der met broeden, koekoeken komen 

wellicht te laat aan. Pas als duide-

lijk is waar het probleem zit, kun je 

aan effectieve oplossingen werken. 

Iedereen kent de roep van de koe-

koek, maar slechts weinig mensen 

hebben de ‘vogel die zijn eigen jon-

gen niet grootbrengt’ ooit in het 

echt gezien. Daarom gaan ze het 

Jaar van de Koekoek ook gebruiken 

om zoveel mogelijk mensen te laten 

kennismaken met deze gestreepte 

schoonheid. Want fraai is de koe-

Uitgelicht 
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Rabobank zal gaswinning Wad-

denzee niet financieren  

Rabobank belooft de mogelijke win-

ning van aardgas onder de Wadden-

zee niet direct te financieren.  

Vorig jaar hebben vier mijnbouwbe-

drijven bij het ministerie van Econo-

mische Zaken een vergunning aan-

gevraagd om dit gas te mogen win-

nen. "De Waddenvereniging heeft 

investeerders gevraagd om hieraan 

niet mee te werken. In antwoord op 

dit verzoek heeft de Rabobank be-

sloten dat zij de winning van aard-

gas onder de Waddenzee niet direct 

zal financieren", aldus de bank.  

"Deze boringen kunnen bodemdaling 

veroorzaken, waar ook al sprake is 

van zeespiegelstijging als gevolg 

van klimaatverandering", stelt de 

bank. De Waddenvereniging vreest 

dat dit negatieve gevolgen heeft 

voor de natuur. 

"Rabobank hanteert het voorzorgs-

principe bij activiteiten in kwetsbare 

natuurgebieden en heeft daarom 

besloten om gaswinning onder de 

Waddenzee uit te sluiten van finan-

ciering." 

Daarmee zegt de bank alleen initia-

tieven in kwetsbare natuurgebieden 

te financieren als is bewezen dat 

"deze geen gevaar met zich meebren-

gen voor hun functioneren". 

Rabobank heeft het eigen klimaatbe-

leid ook op een andere ma-

nier aangescherpt. Vanaf vrijdag zal 

de bank ook geen directe financie-

ring meer verstrekken aan kolenwin-

ning, kolentransport en kolencentra-

les. 

Ook geeft Rabobank voortaan voor-

rang aan de handel in duurzamere 

brandstoffen. De financiering van 

handel in fossiele brandstoffen zal 

in stappen worden afgebouwd. 

Bron: NU.nl 

 

Roetzwarte dag voor het klimaat 

Een zwarte dag voor het klimaat. 

Dat is de reactie van Natuur & Mili-

eu op het besluit van minister Kamp 

om de laatste vijf kolencentrales in 

Nederland voorlopig open te hou-

den. “Onbegrijpelijk en een gemiste 

kans dat de minister niet in één klap 

11% van de totale CO2-uitstoot wil 

besparen. Deze reductie is keihard 

nodig om klimaatverandering tegen 

te gaan,” aldus Geertje van Hooij-

donk, hoofd Energie bij Natuur & 

Milieu. 

Onlangs verschenen rapporten be-

vestigen dat de kolencentrales pri-

ma kunnen sluiten. Uit de rapporten 

blijkt dat het sluiten van de centra-

les per 2020 tot veel CO2-reductie 

leidt, tegen zeer lage kosten: slechts 

14 euro per huishouden per jaar. 

Bovendien komt de energievoorzie-

ningszekerheid niet in het geding. 

“Met het sluiten van de laatste vijf 

kolencentrales had Nederland ge-

hoor kunnen geven aan de klimaat-

afspraken van Parijs en het brede 

maatschappelijke en politieke 

draagvlak,” aldus van Hooijdonk, 

“Helaas wordt het probleem nu 

doorgeschoven naar een volgend 

kabinet, terwijl er een grote bespa-

ringsklapper gemaakt had kunnen 

worden.” 

Maatschappelijk en politiek gezien 

staan alle seinen op groen voor het 

sluiten van alle centrales: 75% van 

de Nederlanders wil dat alle kolen-

centrales gesloten worden. Daar-

naast levert het sluiten van de ko-

lencentrales Nederland een wel-

vaartswinst van 4,7 miljard op, 

blijkt uit een eerdere studie van Na-

tuur & Milieu.  

Natuur & Milieu heeft Minister 

Kamp en staatssecretaris Dijksma 

uitgebreid geadviseerd wat te doen 

met de kolencentrales in Nederland. 

Het advies luidde om alle kolencen-

trales uiterlijk per 1 januari 2020 te 

sluiten, onderbouwd door diverse 

wetenschappelijke studies, de af-

spraken uit het Parijsakkoord, en 

een breed draagvlak. “We zullen de 

maatschappelijke druk blijven op-

voeren totdat de laatste kolencen-

trale dicht is,” aldus Van Hooij-

donk. 

Bron: Natuur en milieu 

neert door de dalende kosten van 

elektrische auto’s en zonne-

energie. Dat staat in een Brits rap-

port. De analyse waarschuwt dat 

grote energiebedrijven de snelle 

vooruitgang op het gebied van 

CO2-reductie onderschatten. Groei 

van het aantal elektrische auto’s 

alleen al kan ertoe leiden dat 2 mil-

joen vaten olie per dag in 2025 niet 

meer nodig zijn. Dat is hetzelfde 

volume dat in 2014/2015 een ster-

ke daling van de olieprijzen ver-

oorzaakte. Als het scenario wordt 

doorgetrokken, zijn in 2040 dage-

lijks 16 miljoen vaten olie per dag 

minder nodig en 25 miljoen in 

2050. Dat staat in sterk contrast 

met de continue groei die de olie-

industrie zelf voorspelt. 

‘Elektrische auto’s en zonne-

energie veranderen het energie-

landschap en de fossiele brandstof-

fenindustrie onderschat die transi-

tie consistent’, zeggen onderzoe-

kers. De elektriciteitssector en het 

wegverkeer zijn goed voor onge-

veer de helft van het verbruik van 

fossiele brandstoffen. Groei van 

het aantal zonnepanelen en elektri-

sche voertuigen zal dus een grote 

impact hebben op de vraag. 

De onderzoekers stellen dat 23 pro-

cent van de wereldwijde energie-

voorziening in 2040 uit zonne-

energie kan komen. Steenkool zou 

dan volledig uitgefaseerd zijn en 

aardgas is nog goed voor 1 procent 

marktaandeel. Het is waarschijnlijk 

dat een derde van het wegverkeer 

in 2035 elektrisch is, en meer dan 

de helft in 2040. Oliebedrijf BP 

verwacht daarentegen dat in 2035 

slechts 6 procent van het wegver-

keer elektrisch zal zijn. 

De kosten van zonnepanelen zullen 

steeds goedkoper worden. Het aan-

tal elektrische auto’s groeit mo-

menteel met 60 procent per jaar en 

de kosten van batterijen zijn met 73 

procent gedaald in zeven jaar tijd. 

Het is zelfs mogelijk dat elektri-

sche auto’s vanaf 2020 goedkoper 

worden dan conventionele auto’s. 

Bron: www.mo.be 

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/sluiten-kolencentrales-levert-nederland-bijna-5-miljard-op/
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2017/01/160930-078-BRF-Kamp-en-Dijksma-uitfasering-Kolencentrales-vs-2-0.pdf
http://www.mo.be/%20http%3A/www.carbontracker.org/report/expect-the-unexpected-disruptive-power-low-carbon-technology-solar-electric-vehicles-grantham-imperial/%20
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Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: Liek van Engelen 

 

O p donderdag 17 november 

gaf Staatsbosbeheer voor de 

bestuursleden van de plaatselijke 

natuurverenigingen een toelich-

ting over het blessen in het 

Chaamse bos. Jan Meesters, Liek 

van Engelen en ik gaven akte de 

présence. De vogelwerkgroep was 

vertegenwoordigd door Jan Be-

noist en Fred Pardoel. Namens 

Staatsbosbeheer waren aanwezig: 

Liza van Velzen, Hans Backx en 

Albert Goorden. Omdat de vorige 

nieuwsbrief vol zat als vogelspe-

cial, plaatsen we het verslagje nu. 

 

Liza gaf ons uitleg over de drie pij-

lers van Staatsbosbeheer: bescher-

men (natuur), beleven (excursies) 

en benutten (grasland en hout-

oogst). Deze dag was het onder-

werp houtoogst. Liza toonde ons 

een kaartje waarop te zien was wel-

ke bosvakken er dit jaar aan de 

beurt zijn. Het gaat om een aantal 

bosvakken ten zuiden van de Gilze-

weg, in het oostelijke gedeelte van 

het bos. In elk bosvak met de doel-

stelling houtproductie wordt eens in 

de zes jaar geoogst. De rest van de 

bosvakken krijgen rust, zodat daar 

de paden goed blijven en de natuur 

daar ongestoord haar gang kan gaan.  

 

De bomen die uit een bosvak ge-

oogst mogen worden, worden ge-

blest. Vroeger werd met een hakbijl-

tje of blesmes een stuk schors van 

de boomstam geslagen waardoor 

een lichte plek, een bles, ontstond. 

Tegenwoordig wordt met een spuit-

busje een gekleurde stip op de boom 

gespoten. De bomen met een rode of 

oranje stip worden geoogst. De bo-

men met een blauwe stip blijven 

staan. Dat zijn de zogenaamde toe-

komstbomen.  

 

Voordat in een bosvak wordt ge-

blest, wordt het natuurdoeltype 

gecheckt. De nachtzwaluw heeft 

bijvoorbeeld open vlaktes nodig 

om insecten te vangen. Verder 

wordt een diverse samenstelling 

van houtsoorten nagestreefd. Bo-

men groeien langzaam, dus er 

wordt wel gestuurd, maar zo min 

mogelijk.  

 

Voor het blessen wordt door het 

bosvak heen gelopen. Als er nog 

geen paden in het vak zijn, worden 

eerst licht slingerende bospaden 

gemaakt, zodat de houtvestersma-

chine (een harvester) erin kan, 

maar wel zo dat je niet dwars door 

het bos kan kijken. Je ziet dan heel 

veel oranje stippen in een brede 

lange slingerrij door het bos. De 

machine kan vijf meter ver reiken, 

dus na tien meter komt er weer een 

houtvesterspad. Zes jaar later is de 

rest van het bosvak pas aan de 

beurt. De gebleste bomen worden 

opgemeten en de soort wordt be-

paald voor de verkoop. Staatsbos-

beheer zoekt kopers op nationaal 

niveau en regelt zelf de oogst en 

Blessen voor houtoogst in Chaamse bos 

… rond een horst wordt in een straal van 50 meter niet geoogst ... 

Als iedereen onder de punt van een tak gaat staan zie je pas hoe groot de 

boomkruin is. 
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Tekst: Liek van Engelen en Sandra Reijnders 

 

O p 6, 7 en 8 januari hield de fotoclub van Mark & Leij een foto-

expositie in Bellevue met de naam “In Vogelvlucht”. Iedereen kon 

zijn of haar stem uitbrengen op de drie mooiste foto’s. Zo ontstond een pu-

blieksvolgorde. 

 

Het publiek heeft de volgende top drie het hoogst gewaardeerd: 

1e plaats Kerkuiltjes van Harrie Timmermans 

2e plaats Vissende Zwaan van Marth Wildhagen-Horevoorts 

3e plaats Ransuil van Ton Marisael 

Op de achterpagina van deze nieuwsbrief is de top dertien afgebeeld. 

 

De foto's van de Expo zijn nu voor de helft te zien in De Geerhof (omdat 

daar niet genoeg plaats is...). Tot eind maart zijn ze daar te bewonderen.  

 

De andere helft hangt bij De Hoogt in Alphen tot eind mei. Begin april wordt 

bij De Hoogt de collectie compleet met alles wat nu nog in De Geerhof 

hangt. Aanvullend hebben we de bewoners en werknemers van De Hoogt blij 

gemaakt door op alle gangen op de bovenverdieping natuurfoto’s te hangen. 

Ze waren eerst namelijk lichtelijk teleurgesteld toen we er kwamen om de 

Expo-foto's op te hangen: "Wéér maar zo weinig? Net genoeg voor één gang. 

Er is nooit zo veel dat ook boven alle gangen vol komen te hangen en die 

bewoners houden ook van mooie foto's". 

Dat raakte ons wel, dus hebben we daar met zijn allen werk van gemaakt. Nu 

hangen er dus een zeventigtal foto's van nu en eerdere tentoonstellingen.  Het 

is boven dus ook lekker aangekleed. De vogel-expo hangt beneden in de 

gang. Iedereen is vrij om er eens een kijkje te nemen en een bakkie te drin-

ken in het Grand-Café. 

 

Voor de komende tijd hebben we alweer nieuwe plannen: we gaan ons onder 

andere bezig houden met imposante bomen. Verder fotograferen we natuur-

lijk ook wat ons persoonlijk interesseert. 

 

Heb je interesse om mee te doen of wil je meer informatie?  

Mail naar Liek: foto@markenleij.nl 

het vervoer. De bomen met op 

borsthoogte een doorsnede van 45 

à 50 centimeter zijn het meest 

waardevol en zijn dus oogstrijp. 

 

Staatsbosbeheer werkt volgens de 

gedragscode zorgvuldig bosbeheer 

(Flora- en faunawet) van de rijks-

dienst voor ondernemend Neder-

land (RVO). Een week voor de 

houtoogst wordt het bos geïnventa-

riseerd op mierenhopen en hun 

voedingsbomen, vogelnesten, roof-

vogelhorsten, marters, koningsva-

ren, vos, enz. Rond een horst wordt 

bijvoorbeeld in een straal van 50 

meter niet geoogst. Staatsbosbe-

heer is FSC gecertificeerd en moet 

daarvoor aan vele regels voldoen. 

De blestoelichting is daar een on-

derdeel van.  

 

We bezoeken de gebleste bosvak-

ken. De wandelpaden worden zo 

divers mogelijk, ook qua breedte. 

Een aantal wordt heel breed en 

dient als brandstop, maar ook voor 

vogels en vlinders is dit een voor-

deel, omdat het bosrandbeheer 

voor hen gunstige omstandigheden 

schept. Om je te kunnen oriënteren 

blijven bijzondere (en soms ook 

bijzonder scheve) bomen staan. De 

belevingswaarde wordt daarmee 

vergroot. 

 

Een harvester werkt acht keer snel-

ler dan een kettingzaag en is ook 

stiller. De machine kan ook de bo-

men sturen en zo de blijvers vrij-

waren. De verstoring wordt daar-

door beperkt. We bezochten een 

bosvak waar een half jaar eerder 

was geoogst. Je zag er al nauwe-

lijks meer iets van. Door takken 

dwars op het houtvesterspad te leg-

gen, vergoot de draagkracht en is 

de schade in het bos beperkt. Pas 

na het broedseizoen worden de ge-

bleste bomen geoogst. Naar ver-

wachting vindt dit dus pas eind 

zomer of najaar 2017 plaats. 

Expo In Vogelvlucht 
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H et aantal e-mails dat naar 

mij werd opgestuurd was 

opvallend klein. De rubriek “Uit de 

mailbox” bevat nu dan ook het 

werkelijk aantal berichten dat 

werd verstuurd. Uit deze reeks van 

waarnemingen is een overzicht 

samengesteld, waarbij uiteraard de 

website waarneming.nl weer is ge-

raadpleegd voor onze streek. De 

rubriek heet “Waarnemingen in de 

streek”. Opvallende waarnemin-

gen uit de Belgische Kempen zul-

len hier ook worden vermeld. Heb 

je een leuke waarneming: blijf 

hem insturen zodat ook andere 

leden mee kunnen genieten. 

 

 

Het totale aantal ganzen in de streek 

was ongeveer het zelfde als in voor-

gaande jaren. Maximaal werden 

1.000 toendrarietganzen gezien en 

maar liefst 12.200 kolganzen. Op-

vallend was verder dat evenals 

voorgaande jaren de ganzen meer 

verspreid gezien werden. Grootste 

aantallen werden echter gezien op 

de Bleeke Heide. Opvallend was de 

waarneming van een kleine rietgans 

op de Bleeke Heide. Kleine zwanen 

werden slechts een maal gezien (8 

exemplaren) op 8 januari op de 

Regte Heide. Wilde zwanen werden 

helemaal niet gezien! Evenals vori-

ge winter werden relatief veel waar-

nemingen van de blauwe kiekendief 

gemeld. Deze roofvogel werd ge-

zien in het gehele Mark & Leij ge-

bied, met een grootst aantal van 2 

exemplaren op 29 januari op de 

Castelreesche Heide. Op 21 decem-

ber werd een bokje gezien op de 

Ulicootse Heide en op 15 februari 

werd een groep van 42 goudplevie-

ren gezien op de Bleeke Heide, een 

ne barmsijzen gezien en enkele 

grote barmsijzen. Klapeksters wer-

den waargenomen op de Regte 

Heide, de Strijbeekse Heide, ’t 

Merkske en de Chaamse Bossen. In 

januari werden enkele waterpiepers 

gezien op de Regte Heide en ’t 

Merkske. Tot slot: blijkbaar zwerft 

er een raaf in onze streek, want de 

vogel werd gezien in de Chaamse 

Bossen, bij ’t Ooijevaarsnest en op 

de Regte Heide. 

 

 

Grote Zaagbek 

Op 26 januari en 21 februari werd 

in het Markdal een grote zaagbek 

gespot, de 8e en 9e waarneming 

ooit in onze streek. De eerste grote 

zaagbekken werden gezien 7 no-

vember 1982 op ’t Zand. 

Als echte wintergast wordt de grote 

zaagbek het meest gezien tussen 

november en maart, met de nadruk 

op hartje winter. Het voorkomen 

wordt sterk bepaald door het win-

terweer. Zacht winterweer in 

Noord-Europa brengt relatief wei-

 

 

Bijzondere waarnemingen 

zeldzame verschijning de laatste 

jaren in onze streek. Kemphanen 

werden in december en februari op 

de Bleeke Heide gezien en op 15 

februari werd de eerste grutto even-

eens gezien op de Bleeke Heide. 

Maximaal werden deze winter 430 

wulpen gezien op de Bleeke Heide. 

Op 20 december werd een waterral 

gezien op de Regte Heide. Op 11 

december werden 2 kraanvogels op 

de Retten gezien en op 31 januari 

een groep van 45 kraanvogels op de 

Castelreesche Heide. De grote zil-

verreiger is inmiddels een vertrouw-

de verschijning in onze streek en 

deze vogel werd de gehele winter op 

vele plaatsen gezien, zij het niet in 

zulke grote aantallen zoals de voor-

gaande jaren. Slechtvalken werden 

gezien in ’t Merkske, op de Regte 

Heide en de Bleeke Heide. Op 18 

januari werd een smelleken waarge-

nomen op de Generaal. In december 

werd tot driemaal toe een middelste 

bonte specht gezien op Landgoed de 

Hoevens en in februari 2 stuks in het 

Valkenberg. Goudhanen werden 

bijna dagelijks gemeld in de streek 

met als hoogtepunt de ca. 100 ex. op 

2 februari op de Strijbeekse Heide. 

Deze winter werden nogal wat klei-

 

Een (niet zo willekeurige) greep 

uit de waarnemingen 

Waarnemingen in de streek 
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gebieden van Scandinavië en is 's 

zomers slechts zeer zelden in Ne-

derland te zien. In de winter trekken 

toppers vanuit Scandinavië naar de 

kusten en binnenwateren rond de 

Noordzee en de Middellandse Zee, 

ook in Nederland zijn dan vaak gro-

te groepen toppers te zien. 

 

Vuurgoudhaan (foto pag. 25) 

Deze winter werden opvallend veel 

vuurgoudhanen gezien. In totaal 

vind ik 154 waarnemingen van 

vuurgoudhanen in de streek sinds 

1970 in mijn digitale archief, waar-

van 20 (één of meerdere) deze win-

ter. In totaal werden deze winter 30 

vuurgoudhanen gezien. 

De vuurgoudhaan lijkt op een goud-

haan, maar met nog fellere kleuren. 

De kruin- en zijkruinstrepen zijn 

ongeveer gelijk, maar de vuurgoud-

haan heeft een contrasterende witte 

wenkbrauwstreep en daaronder een 

gitzwarte oogstreep door het oog 

heen. Dit geeft aan de kop van dit 

bijzonder kleine vogeltje een vurig 

uiterlijk. Het mannetje heeft in 

plaats van geel een geheel fel oranje 

kruinstreep. Maar naast het verschil 

in uiterlijk maken zang, biotoop, 

trekgedrag en leefwijze hem eigen-

lijk tot een totaal andere vogel. 

Naast de gele kruinstreep geflan-

keerd door een zwarte zijkruin, 

heeft de vuurgoudhaan ook nog een 

spierwitte wenkbrauwstreep, een 

zwarte oogstreep en daaronder weer 

een witte veeg. Mannetjes zijn bo-

vendien veel makkelijker te herken-

nen doordat de middenkruinstreep 

donker oranje is, bijna tegen het 

grote aantallen strijken in de winter 

neer in het IJsselmeergebied. Vooral 

het Markermeer is favoriet, nonne-

tjes jagen er in soms in grote groe-

pen (vaak meer dan 250 vogels) op 

spiering. De aantallen overwinteren-

de vogels zijn sterk afhankelijk van 

de weersomstandigheden, zowel in 

Nederland als in geheel Noord-

Europa. Nonnetjes broeden in holen, 

vaak gemaakt door zwarte spechten. 

 

Toppereend 

Op 3 februari werd een toppereend 

(topper) gezien op het Schalleven en 

op 26 februari zelfs 9 exemplaren op 

de Castelreesche Heide”, heel zeld-

zame waarnemingen in de streek. In 

totaal vind ik 7 waarnemingen in 

mijn archief (sinds 1970). Bijna alle 

waarnemingen werden gedaan op de 

Galderse Meren.  

De topper lijkt op de in Nederland 

meer algemene kuifeend. Het man-

netje is te onderscheiden door het 

ontbreken van de kuif en door het 

doorzetten van de witte flanken in 

een witte rug met kleine zwarte 

vlekken. Het vrouwtje is te herken-

nen aan de brede witte ring rond de 

snavel. Het nest wordt doorgaans 

gebouwd onder overhangende strui-

ken. Het vrouwtje bebroedt de eie-

ren, maar verlaat de jongen nog 

voor deze kunnen vliegen. De top-

per broedt voornamelijk in de kust-

nig grote zaagbekken naar ons 

land. Strenge vorst in het Oostzee-

gebied, daarentegen, verdrijft dui-

zenden vogels naar ons land. Het 

merendeel houdt zich op in het IJs-

selmeergebied, maar wanneer ook 

dit grotendeels dichtvriest, verkas-

sen veel grote zaagbekken naar 

open wateren in het rivierengebied 

of elders. De jaarlijks getelde aan-

tallen schommelen hevig maar ne-

men af op de lange termijn. Dit 

komt doordat meer grote zaagbek-

ken blijven overwinteren in het 

Oostzeegebied als gevolgd van 

gemiddeld zachtere winters. Maar 

ook factoren in Nederland spelen 

mee. Zo is de stand van spiering, 

een belangrijke prooivis, in het 

IJsselmeergebied sterk afgenomen 

sinds ongeveer 1990. 

 

Nonnetje 

Op 13 t/m 15 januari werd een 

nonnetje gezien op de Castel-

reesche Heide, een wel zeer zeldza-

me waarneming in de streek. In 

totaal is het nonnetje 4 maal gezien 

in onze streek de laatste 45 jaar. Op 

12 januari 1987 werd het eerste 

nonnetje gezien op de Galderse 

Meren. Het nonnetje is een fraaie 

verschijning in de winter. Het man-

netje heeft zwarte accenten op een 

spierwit verenkleed. Nonnetjes 

broeden niet in Nederland, maar 

Toppereend, foto Jan van der Straaten, stichting Saxifraga 

 

Op 3 februari werd een top-

pereend (topper) gezien op 

het Schalleven en op 26 fe-

bruari zelfs 9 exemplaren op 

de Castelreesche Heide”, 

heel zeldzame waarnemingen 

in de streek.  

http://vogelvisie.nl/soort/kuifeend.php
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Jan Vermeulen op 2 december: 

Vanmiddag met Joost m’n buurman 

een tochtje gemaakt. Strijbeekse 

Heide: 4 ransuilen bij Rondven, 

klapekster tegen de Ginderdoor aan, 

een torenvalk en 2 buizerds. Bleeke 

Heide: 5000 kolganzen, enkele 100-

en toendrarietganzen en 200 grauwe 

ganzen. 

 

Jan Vermeulen op 12 december: 

Gisterenmiddag gehoord van Johan 

Michielsen dat er twee kraanvogels 

zitten op de Retten achter Piet van 

Riel z’n boerderij. Waarschijnlijk 

zijn het de twee die ook het Zwart 

Laag gezien zijn. 

 

Harrie Timmermans op 15 de-

cember: 

Hoi Jan een goede middag! Kan/wil 

je mij zeggen welk vogeltje dat dit 

is? Bij voorbaat vriendelijk dank. 

Een tapuit Harrie. 

 

Karin Mulders op 16 januari: 

Bij Nieuwkerk vloog een grote 

groep vinkachtigen vanuit de eiken-

bomen naar beneden om te foerage-

ren op de grond, zaten ook de prach-

tig gekleurde kepen bij. Ook goud-

haantjes en staartmezen in de kijker. 

Bij Riels Laag een zilverreiger, 

groot of klein? De klapekster op de 

Regte Heide liet het afweten. Bij 

Halve Maan een ree gezien en bij 

Ooijevaarsnest renden 3 reeën over 

de besneeuwde akker. 

 

Twan Mols op 17 januari: 

Op de Rielsche Heide houden de 

geelgorzen dapper stand, ik telde er 

minimaal 15, verder kneutjes, 

groenlingen, vinken, rietgorzen, een 

slechtvalk en een groep van circa 50 

veldleeuweriken. De blauwe kieken-

dieven laten zich sporadisch zien. 

 

Theo Schutte op 18 januari: 

Was voor mij een eeuwigheid gele-

den, maar zag vanmorgen een smel-

leken op de Generaalbaan. Ook 

nog een watersnip. 

 

Karin Mulders op 19 januari: 

Op donderdag 19 januari 11 sijsjes 

en 2 putters aan de elzen- en ber-

kenpropjes gespot aan de zuidkant 

van de Alphense Bergen, in de 

modder verse reeënhoefjes en een 

vossendrol met bekende puntje op 

een verhoging en met de vacht van 

een muisjes of iets nog zichtbaar. 

 

 

Jan Vermeulen op 25 januari: 

Van Marc & Gerdie Brosens ge-

hoord dat er zondag een grote gele 

kwikstaart zat aan de rand van hun 

vijver. 

 

Henk & Silvia Laarhoven op 27 

januari: 

Vandaag zagen we een houtsnip in 

de tuin. Geen alledaagse bezoeker. 

 

Jan Vermeulen op 27 januari: 

Gisteren zag ik een raaf boven de 

Chaamse Bossen, mijn allereerste 

waarneming in onze streek van 

deze vogel. 

 

Theo Schutte op 7 februari: 

Twee voluit zingende veldleeuwe-

riken bij de Generaalbaan. Beetje 

vroeg? 

 

Jan Vermeulen op 7 februari: 

Gisteren nabij het Ossengoor een 

klapekster gezien. 

 

 

rode aan. Tot slot, als het te zien is, 

heeft de vuurgoudhaan een fraaie 

geelgroene kraag rondom zijn kop. 

 

Boommarter (foto pag. 25) 

Op 30 december werd een boom-

marter gezien op de Castelreesche 

Heide, een heel bijzondere waarne-

ming. De boommarter is een ge-

heimzinnig dier, omdat er nog zo 

weinig over bekend is en je hem 

haast nooit te zien krijgt. In Neder-

land is de boommarter een zeldza-

me, kwetsbare diersoort dit in te-

genstelling tot de rest van Europa 

en Azië waar hij nog vrij algemeen 

voorkomt. Hoewel er hier en daar 

in Europa nog pelsjacht plaats vindt 

hangt zijn voortbestaan daar vooral 

af van toenemende houtkap waar-

door zijn specifieke biotoop dreigt 

te worden vernietigd. Sinds de vori-

ge eeuw is het verspreidingsareaal 

in Nederland geleidelijk ingekrom-

pen. Versnippering van bosgebie-

den, productiegericht bosbeheer en 

toegenomen recreatie zijn de be-

langrijkste oorzaken van de achter-

uitgang. 

De boom- en steenmarter lijken 

sterk op elkaar. De boommarter 

heeft meestal een gele bef, de steen-

marter een witte bef. Maar er ko-

men boommarters voor met een 

(geel-) witte bef en steenmarters 

met een gelige bef. De oren van de 

boommarter zijn groter en staan 

meer naar het midden van de kop; 

die van een steenmarter meer naar 

de zijkant. De neusdop van een vol-

wassen boommarter is zwart/bruin, 

die van de steenmarter vleeskleurig 

(roze). Verschillen die nogal eens 

genoemd worden zijn een lichte 

rand aan de oren bij de boommarter 

en het doorlopen van de bef op de 

voorpoten bij een steenmarter. Dit 

zijn echter vooral individuele ver-

schillen en niet bruikbaar om de 

soorten van elkaar te onderschei-

den. Het enige echte verschil is de 

ondervacht die bij de boommarter 

donker (grijsbruin) is en bij een 

steenmarter licht (wit). 

 

 

Uit de mailbox 
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In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en 

met 28 februari 2017 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 

Foto boven: 

Boommarter,  

foto Hans Dekker,  

stichting Saxifraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto onder: 

Vuurgoudhaan,  

foto Bart Vastenhouw,  

stichting Saxifraga. 
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dund zodat er meer licht op de bo-

dem komt en de biodiversiteit toe-

neemt. Tussen 1 mei en 1 november 

lopen er 300 stuks vee in het be-

heersgebied: paarden, geiten, ijs-

landse hengsten (Markiezaat). Ook 

maaien behoort tot de werkzaamhe-

den en de voorlichting aan onder 

andere scholen. 

De hond helpt bij het werk. Ze vindt 

reekalfjes die in een te maaien veld 

liggen en ze drijft de kuddes naar de 

juiste plek. Erik telt ook vleermui-

zen en vogels en ringt de lepelaars. 

Met een camera-val zijn boommar-

ters met jongen gespot in een oud 

loofbos. Oude loofbossen herbergen 

holtes om een nest in te maken. De 

boommarter eet eekhoorns 

(hoofdvoedsel), muizen en kikkers. 

 

Toezicht 

Het toezicht ziet Brabants Land-

schap als een gastheerrol. De sa-

menwerking met externe partijen 

zoals BOA’s (bijzonder opsporings-

ambtenaren) en brandweer is goed. 

Elk jaar zijn er vijf tot vijftien 

brandjes en de stroperij is sterk ver-

minderd. Wel vindt er funschieten 

plaats, wordt er illegaal gevist, wor-

den er hennepakkertjes gevonden en 

wordt er afval gedumpt. Dit laatste 

leidt tot hoge kosten, want de eige-

naar van de grond moet betalen. 

 

Macro 

Erik doet veel aan macrofotografie. 

Het mooie van de natuur zit vol-

gens hem niet in grote spectacu-

laire dieren. Kleine beestjes zijn 

hartstikke mooi, zoals een macro 

van een duivenveer, de kop van 

een libel, parende juffers, een 

goudhaan. Een zeearendkoppel 

verblijft permanent in het Markie-

zaat. Het mannetje is nog jong, 

waardoor het koppel nog niet tot 

broeden is gekomen. De zeearend 

eet vis en ganzen. ‘s Nachts passe-

ren er 33000 ganzen op doortrek, 

overdag zitten er maar 3000. 

 

Plaatjes 

We zien verder mooie plaatjes ver-

gezeld van leuke verhalen over de 

havik, de buizerd en de vos die 

muist en wordt verraden door de 

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto: Erik de Jonge 

 

E rik de Jonge is boswachter 

bij de stichting Brabants 

Landschap in het gebied 

“Brabantse Wal”. Daarnaast is hij 

natuurfotograaf. Op 15 september 

gaf Erik bij ons een lezing. Voor 

de pauze nam Erik ons mee naar 

zijn werk als boswachter. Na de 

pauze doken we in de wereld van 

de natuurfotografie. 

 

Lepelaars 

12,5 Jaar geleden is Erik als bos-

wachter begonnen in de Pannen-

hoef. Zijn huidige werkgebied is de 

“Brabantse Wal”. Dit gebied begint 

aan de westkant in Zeeland en heet 

daar het Markiezaat. Sinds de Oes-

terdam verzoet het gebied. Een pa-

radepaardje van Brabants Land-

schap is, dat dit gebied 200 broed-

paren lepelaars huisvest. Ook de 

klapekster broedt hier en de zee-

arend verblijft in het gebied. De 

lepelaars broeden op het eiland 

midden in het Markiezaat. Ze ko-

men half maart terug uit Senegal. 

 

Mierenleeuw 

Verder oostwaarts maakt de grond-

soort een overgang naar zand. Het 

is een bijzonder gevarieerd gebied 

door de grondsoortovergangen, de 

landgoederen, de forten en de voed-

selrijke beekdalen. Verder zijn er 

oude loofbossen die alle spechten-

soorten huisvesten, oude lanen, hei-

develdjes met libellen en zonne-

dauw, stuifzand met de mieren-

leeuw en nachtzwaluw en moeras-

gebiedjes met bijvoorbeeld de zee-

zuiper. 

 

Beheer 

Erik is veel op het water, maar ook 

bij het bomen kappen. Op de 

Wouwse Plantage staat allemaal 

Corsicaanse den. Deze worden ge-

Terugblik lezing Erik de Jonge 

 

... 

Het mooie van de natuur  

zit niet in grote spectaculaire 

dieren ... 
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kraaien. We zien plaatjes van een 

jagende kiekendief (eet kuikens en 

muizen), een torenvalk (ziet met 

UV-bril plasjes van muizen), kerk-

uil (eet alleen muizen), steenuil 

(torren, spinnen, soms muizen), 

een blauwe reiger met een enorme 

vis, grote zilverreiger, purperreiger, 

roerdomp, baardman en futen. De 

waterral gilt als een speenvarken, 

de ijsvogel kan een meter diep dui-

ken, de dodaars is agressief in het 

voorjaar, de boerenzwaluw vangt 

tot 10.000 insecten per dag als ze 

jongen hebben, de nachtzwaluw is 

een zeer goed gecamoufleerde bo-

dembroeder, de kruisbek zit hier 

vooral in de winter en altijd in de 

boomtoppen van den en lariks, de 

appelvink kan met zijn snavel 50 

kilo druk uitoefenen. 

 

Ree 

Reeën zijn er heel veel in Brabant. 

In augustus is de bronst. De reegei-

ten komen dan naar de bokken toe. 

Reeën hebben een uitgestelde 

dracht: in het voorjaar gaat de 

vrucht pas groeien. Reeën zijn 

meestal alleen. In strenge winters 

vormen ze wel groepjes. In de win-

ter wordt het gewei afgeworpen. 

Rond 1 juni worden de reekalfjes 

geboren. 

 

Verdekt opstellen 

Daarna vertelt Erik voor de foto-

grafen in het publiek, hoe de foto’s 

gemaakt zijn. Meestal gaat hij echt 

heel vroeg zijn bed uit, als het nog 

donker is. Hij heeft kennis van het 

gebied en toont gekke pakken, uit-

gedost als struik, een uitklapbaar 

hutje, een waadpak met de camera 

op een rieten vlotje. Met een came-

ra-val registreer je tijd en datum. 

Als een dier op vaste tijden langs 

komt, zorg je dat je er een uur eer-

der zit. Bronstige edelherten kan je 

dichterbij lokken door het geluid 

na te bootsen. Erik raadt af om het 

wild te besluipen. Het risico van 

verstoren is te groot. Een betere 

methode is het opwachten van wild 

en je verdekt opstellen. 

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto en kaartje: Dick Klees 

 

O p 10 november gaf Dick Klees 

een lezing over wolven. Ook 

de neef van de wolf, de goudjak-

hals, kwam aan bod. Dick doet veel 

professioneel onderzoek naar zoog-

dieren en heeft zodoende ook veel 

kennis over wolven. Verder heeft 

hij een prettige ingetogen vertelstijl 

met af en toe leuke kwinkslagen. 

Kortom, het was een zeer boeiende 

lezing met prachtige dia’s. 

 

Wolf 

Vele eeuwen lang heeft de wolf heel 

Europa bewoond, maar helaas is hij 

op de meeste plaatsen uitgeroeid 

door de mens. Inmiddels is de wolf 

opnieuw aan een flinke opmars be-

zig. In Duitsland leven al diverse 

roedels en soms passeert een jonge 

wolf onze landsgrens, op zoek naar 

een geschikt leefgebied. Vaak zijn 

de foto’s bij de waarnemingen on-

duidelijk. Dick toont een waarne-

ming bij Duiven, maar dat kan ook 

een goudjakhals zijn. Ook wordt een 

hond soms aangezien voor een wolf. 

Je moet een kenner zijn om het ver-

schil te zien. In maart 2015 liep een 

wolf bij Sleen Nederland binnen. 

Hij was weinig schuw. Na een dag 

of vijf verliet hij ons land weer via 

Groningen. In 2016 is dezelfde wolf 

ten noorden van Munster op de snel-

weg omgekomen. 

 

In Munster woont een wolvenroedel 

op een militair oefenterrein. De jon-

gen uit het tweede nest waren wei-

nig schuw. Vermoedelijk zijn ze 

gevoerd door soldaten. Dergelijke 

jongen zijn een potentieel gevaar. 

Het is beter dat ze schuw blijven en 

mensen niet associëren met voed-

sel. 

 

Goudjakhals 

De goudjakhals is van oudsher niet 

inheems. Ze hebben hun oorsprong 

in Oost-Europa. De goudjakhals is 

aan gebiedsuitbreiding bezig vanuit 

de Balkan. Hij is in Oostenrijk al 

gearriveerd en woonde daarvoor al 

in Turkije, Hongarije en Noord-

Italië. De grootte van een goudjak-

hals zit tussen de wolf en de vos in. 

Ze leven in familiegroepen, in 

plaats van in roedels. Soms gaan ze 

samen op jacht, maar vaak gaan ze 

ook alleen jagen. Ze houden van 

half-open terreinen, moerassen, 

rietvelden en struiken. Noord Afri-

ka heeft de gouden wolf, Europa 

heeft de goudjakhals. Dat zijn ver-

schillende soorten. 

 

Hond 

Kennis doet begrijpen en dat is be-

langrijk om angst weg te nemen. De 

wolf is heel nauw verwant aan de 

hond. Hun DNA komt voor 99,4% 
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Terugblik lezing wolven 
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Amerika vangen ze kariboe, bizon, 

wapiti of eland, in Azie: takin 

(geitachtige) of prezwalski, in 

Noord-Europa: eland of rendier, in 

Midden en Zuid Europa: wisent, ree 

(die vooral), edelhert, moeflon (is 

nu op) of wild zwijn. De winter is 

een goede tijd voor de wolven: de 

beren slapen en de prooien worden 

zwakker. Bij voedseltekort schake-

len ze over op vee, maar ze hebben 

een voorkeur voor wilde dieren. 

Dick heeft setjes wolvenkaarten te 

koop. Met de opbrengst wordt ma-

teriaal gekocht voor voorlichting 

hoe je het beste je vee kan bescher-

men. Schrikdraad zetten is meestal 

afdoende. 

 

Voedselconcurrenten doden elkaars 

jongen, maar ze eten ze niet op. 

Voedselconcurrenten zijn onder 

andere de lynx, de grizzlybeer en de 

bruine beer. 

Wereldwijd zijn er verschillen in 

kleur en grootte. In Canada zijn er 

zwarte wolven door kruisingen met 

honden. In arctische gebieden zijn 

er meer witte of licht gekleurde 

overeen. Die 0,6% verschil zorgt 

ervoor dat de hond zich kan richten 

op een andere soort (zoals een 

mens) en met die soort kan commu-

niceren. 

De wolf stamt oorspronkelijk uit 

het Midden-Oosten en is de voorva-

der van de hond. De schedel van de 

wolf is 20% groter en steviger, net 

als zijn spieren. Zijn prooi bijt hij 

daardoor gemakkelijker dood en hij 

hoeft niet te rukken en scheuren. De 

hersenen van de wolf zijn 10% 

zwaarder. Ook heeft hij een beter 

gehoor. De wolf komt in alle we-

relddelen voor, behalve in de tro-

pen. In Zwitserland mogen wolven 

geschoten worden. In de rest van 

Europa zijn ze beschermd. 

 

Migratie 

Dick toont een kaart met migratie-

routes. We zien in de Vogezen een 

roedel op 400 kilometer van Neder-

land. De jongen van dat roedel kun-

nen zomaar ineens in Nederland 

opduiken. Vanuit Sachsen loopt een 

brede migratiebaan richting Dene-

marken en noordwest Duitsland. In 

september 2016 liep er een wolf in 

Beuningen (bij Nijmegen) rond. 

Die wolf was uit Mecklenburg-

Vorpommern (tussen Polen en De-

nemarken) gekomen, 500 kilometer 

verderop. Een jonge gezenderde 

wolf liep 1500 kilometer in twee 

maanden tijd. Er is veel sterfte on-

der de jongen. Beide geslachten 

zwerven rond tot ze een geschikt 

territorium vinden. Het hol ligt mid-

denin het territorium. Meestal ste-

len ze een hol. 

 

In Nederland zijn ook al drie zekere 

waarnemingen van de goudjakhals 

gedaan, waarvan één op de Veluwe. 

Tja, wie gaat zich het eerst in Ne-

derlandvestigen? De wolf of de 

goudjakhals? 

 

Hoefdieren 

Een wolf eet gemiddeld vier kilo 

per dag. Ze hebben een voorkeur 

voor hoefdieren en de beschikbare 

soorten verschillen per continent. In 

wolven. In warme streken zijn klei-

nere wolven. 

 

Roedel 

Een roedel is een hecht familiever-

band: een vader, een moeder en de 

jongen tot een leeftijd van twee 

jaar. Ze werpen gemiddeld drie tot 

zes pups, maar soms tot 15 pups. In 

totaal bestaat een roedel uit vijf tot 

elf dieren. Ze communiceren vooral 

door het afzetten van geuren. Het 

huilen gebruiken ze om elkaars po-

sitie te bepalen. Ze verdedigen hun 

territorium tegen soortgenoten. In 

de herfst gaan de pups met de groep 

mee op jacht om ervaring op te 

doen. 

 

Eén roedel bewoont een oppervlak-

te van 250 à 400 km2. In Europa is 

dat wat kleiner: 200 tot 350 km2. 

Het wordt op de groei vastgelegd. 

In Sachsen wonen ze rond de vroe-

gere bruinkoolmijnen. Ze houden 

vooral van rustige open gebieden, 

want ze hebben ruimte nodig om te 

kunnen rennen. Het is verstandig 

om een roedel in tact te laten, an-
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REDACTIE:  

Onderstaand artikel is een bloem-

lezing uit de reisverslagen van Jo-

han en Loes Schaerlaeckens, die 

ze op ons verzoek hebben samen-

gesteld. Johan en Loes trekken met 

hun camper door heel Europa op 

zoektocht naar bijzondere natuur. 

 

In nieuwsbrief 79 lazen we al over 

Iberische wolven in Spanje, de 

bruine beer in Estland en de veel-

vraat en bruine beren in Finland. 

Hier volgt deel 2. 

 

Tekst: Johan Schaerlaeckens 

Foto’s: Loes Schaerlaeckens 

 

Wolven in Finland 

Juni 2012, Finland: Na de succes-

volle eerste nacht met veelvraat en 

bruine beer zullen we de tweede 

nacht doorbrengen in een wolven-

hide. We weten dat één van de wol-

venhides de “luxury hide” genoemd 

wordt met maar liefst drie slaap-

plekken en een toilet. Loes maakt de 

eigenaar tactvol maar overtuigend 

duidelijk dat ze de komende nacht 

alleen maar meegaat naar een hide 

die een toilet heeft (de overige be-

zoekers zijn allen mannen). Dat 

lukt. De andere wolfwatchers moe-

ten zich behelpen met krappe hok-

jes. We hebben het beste uitzicht, 

veel ruimte, een los bed en een sta-

pelbed en een (afgescheiden) toilet. 

En …. de hele hide voor onszelf. 

 

De wolvenhide staat op slechts en-

kele 100den meters van de Russi-

sche grens, een van de weinige 

plaatsen waar niet gejaagd mag 

worden. In dit ‘niemandsland’ heb 

je speciale permits nodig. Dit is een 

van de laatste toevluchtsoorden 

voor deze dieren. Elders in Finland 
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Op zoek naar de Europese Big Eight 
 

Deel 2 

ders komt er honger en vallen ze 

huisdieren aan. 

 

Nederland  

Wat kunnen wij verwachten als de 

wolf zich in Nederland vestigt? 

Waarschijnlijk zien we hem niet, 

tal gelijk. De worpgrootte neemt af, 

er sterven meer jongen, er sterven 

meer wolven door onderlinge ge-

vechten en er zijn meer ziekten en 

parasieten. Ervaringen in Duitsland 

wijzen uit dat er ook voor de jagers 

nog steeds genoeg reeën over blij-

ven. 

 

Is de wolf een gevaar voor de 

mens? Met 110.000 wolven wereld-

wijd zijn in 50 jaar tijd acht mensen 

overleden en dit betrof hondsdolle 

wolven. Per jaar sterven meer men-

sen door vallende kokosnoten. 

want er is prooi genoeg. Heeft hij 

voldoende ruimte? Door intensieve 

recreatie en een dicht wegennet 

worden de mogelijkheden beperkt. 

Het is dus afhankelijk van het aan-

passingsvermogen van de wolf en 

van onze tolerantie. Nederland kan 

met gemak 50 wolven huisvesten. 

Er zijn nu al te veel zwijnen. De 

opkomst van de wasbeerhond en de 

wilde kat wordt mogelijk beperkt. 

Vossen trekken zich terug uit het 

open land. Er zal een nieuwe sport 

ontstaan: wolven zoeken. 

Doordat de wolf territoriaal leeft, 

vormen ze geen plaag. Als alle ter-

ritoria bezet zijn, dan blijft het aan-

 

… per jáár  

sterven meer mensen  

door vallende  

kokosnoten ... 
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worden ze (zowel legaal als ille-

gaal) meedogenloos afgeknald om-

dat ze als bedreiging worden gezien 

voor de rondzwervende gedomesti-

ceerde rendierkuddes.  

We kijken uit op een prachtig open 

veen. Op 70 meter afstand, aan de 

bosrand, liggen enkele (voor ons 

onzichtbare) kadavers. Laat de wol-

ven maar komen. Dan wordt het 

weer wachten geblazen. Niet lang 

deze keer. Om 20.15 uur zie ik de 

eerste wolf naderen. Hij is uiterst 

schuw en speurt voortdurend naar 

onraad. Het is een adult dier met 

een prachtige ‘kraag’. Hij vertrouwt 

het blijkbaar niet want al snel ver-

dwijnt hij weer in het bos. Niet lang 

daarna verschijnt een tweede, dui-

delijk jongere en minder schuwe 

wolf. We zien hem enkele malen 

door het veen rollen en zich uit-

schudden. De uitwaaierende drup-

pels lijken net pareltjes. Even later 

loopt hij op zo’n 80 meter voor de 

hide door het veld met wollegras. 

Wat later op de avond komen er 3 

wolven die we gedurende uren kun-

nen bekijken. Met drieën trekken ze 

eendrachtig aan het karkas. Soms 

met matras en al naar beneden ge-

lazerd. Een van de stoelen heeft 

zijn val gebroken. Als we merken 

dat hij niets mankeert, schieten we 

in de slappe lach. Gelukkig kan hij 

er zelf (even later) ook om lachen. 

De stoel heeft de val niet overleeft. 

Buiten loopt nog altijd een wolf 

rond. Even later vallen we toch in 

slaap. Als Lassi ons om 8.30 uur 

ophaalt, verontschuldigen we ons 

voor de stoel. Als hij ons verhaal 

hoort, besluit hij de stoel in de hui-

dige staat te bewaren als anekdote 

voor toekomstige bezoekers. 

Uit: “Finland, juni 2012” 

 

Geen wolven in Duitsland (beter 

een wolf dan een baby) 

September 2013, Meissendorf, 

Duitsland: Aan de rand van de 

Meissendorfer Teiche loopt een 

prachtig extensief agrarisch gebied 

dood tegen de reservaten van het 

Ochsenmoor en het Bannetzer 

Moor. In dit enorme natuurgebied 

(met 1000den ha’s NATO Trup-

penübungsgebiet) lopen sinds vier 

jaar meerdere roedels wolven 

rond.  

 

Vanuit de rustige camping “Am 

Hüttensee” fiets ik tegen de avond 

richting extensieve hooilanden. Na 

3 km ben je in niemandsland en 

kom je behalve reeën, edelherten, 

wilde varkens, zeearenden, rode 

wouwen en kraanvogels niemand 

meer tegen. Sinds het herstel van 

het riviertje de Meisse komt ook de 

visotter hier weer voor. Afgelopen 

winter zijn meerdere exx vastge-

legd op cameravallen. Eenmaal in 

het gebied geniet ik, behalve van 

de weldadige stilte, van juveniele 

grauwe klauwieren, rode wouwen, 

zeearenden, groepjes kraanvogels 

en een jagende boomvalk Dan 

stopt er plotseling een luxe jeep 

naast mij. Twee beleefde, wat so-

phisticated Duitse herenjagers stap-

pen uit. Met mijn vale jeans steek 

ik wat armoedig af tegen hun 

prachtige jachtkleding. Mijn smoe-

zelige petje legt het al helemaal af 

lopen ze snuffelend door het veen, 

gaan even liggen of rollebollen door 

het wollegras. Regelmatig maken ze 

langere uitstapjes maar komen 

steeds terug. Omdat het nauwelijks 

donker wordt, blijft de belichting 

voldoende voor de filmcamera zodat 

Loes prachtige filmpjes kan maken. 

Van 20.15 uur tot 01.30 uur hebben 

we bijna constant 4 wolven voor 

ons. Tijdens de stille momenten ook 

nog mooie vogelwaarnemingen met 

o.a. 45 raven, adulte zeearend, twee 

maal visarend, zwarte wouw, 2 

boomvalken en 2 torenvalken. 

Om 01.30 uur besluiten we om toch 

maar even naar bed te gaan, alle drie 

zodat niets onze rust kan verstoren. 

Wie me verteld had, dat ik ooit zou 

gaan slapen met uitzicht op wolven, 

had ik voor gek verklaard. We be-

sluiten (niet al te democratisch) dat 

Loes en ik beneden slapen en Vital 

(als jongste) in het stapelbed boven. 

Na een uur schrikken Loes en ik 

wakker van een enorme dreun. Even 

denk ik dat we getroffen zijn door 

een Russische scudraket maar dan 

horen we vanaf de bodem een hart-

grondig Vlaams“te dju!!”: Vital is 

Het woeste niemandsland tegen de Russische grens is één van de laatste 

toevluchtsoorden voor veelvraten, beren en wolven. Er mag hier niet ge-

jaagd worden. 



31  

tegen hun prachtige ‘Jagd-Hut’. 

Uiterst vriendelijk stellen ze zich 

voor en vragen of ik lang denk te 

blijven omdat ze vanuit de hoogzit 

wilde zwijnen willen schieten. 

“Die wil ik juist levend zien”, ant-

woord ik. Met de telescoop op mijn 

rug en mijn gebrekkige Duits kost 

het hen geen moeite mij te plaat-

sen. Op mijn vraag wat ze van de 

aanwezigheid van wolven vinden, 

antwoorden ze uitgestreken: “wij 

zijn (ganz) neutraal in het wolven-

verhaal” “Is het nog nodig wilde 

varkens af te schieten nu hier wol-

ven rondlopen om de stand te regu-

leren?” speel ik de vermoorde on-

schuld maar beseffend dat ik een 

gevoelige snaar raak. Met “Ja, es 

gibt immer noch viele Wildschwei-

ne” probeert hij de gentleman te 

blijven maar ik moet al bijna opzij 

springen voor de vonken die uit 

zijn ogen schieten. Ik besluit er nog 

een laatste schepje bovenop te 

doen. “Is het niet verleidelijk de 

trekker over te halen als er een 

wolf voor de loop verschijnt.” Met 

een bitter “Je kunt in Duitsland 

beter een baby doodschieten dan 

een wolf” valt hij eindelijk uit zijn 

rol. Ik concludeer dat het met de 

bescherming van de wolven wel 

snor zit en fiets terug. Misschien 

heb ik ‘en passant’ wel een wild 

zwijn gered omdat hun vingers 

door de verhoogde bloeddruk wat 

trillerig zijn geworden. 

Uit: “Onze najaarsreis door Duits-

land, Polen, Slowakije en Honga-

rije, september – oktober 2013” 

 

Mieke tegelijk in de voorste cam-

per. In een lichte soepele draf steekt 

het dier langzaam over (‘dansend’ 

zegt Mieke later). Van de weerom-

stuit vergeet Mieke de knop van 

haar walkietalkie in te drukken 

maar ik heb de wolf ook gezien. 

“Wolf” roep ik vertwijfeld door 

mijn walkietalkie in de veronder-

stelling dat Pierre en Mieke opzij 

kijken. Niet dus. Pierre zit te sha-

ken. Loes krijgt ook haar herkan-

sing (1ste wolf gemist) want 10 se-

conden na de eerste, steekt een 

tweede wolf over. Die zien we alle-

maal uitstekend. Met de armen om-

hoog springt Pierre juichend de 

camper uit. “Misschien waren er 

nog wel 6 overgestoken”, neem ik 

hem later quasiboos kwalijk. De 

hoofdprijs is binnen. All the luck of 

the world: Zijn we een minuut eer-

der of later, stapt er iemand uit, la-

ten we de motor draaien etc, missen 

we ze. Pierres en Miekes reis kan 

niet meer stuk: gisteren nog als 

grootste wens uitgesproken en nu in 

de pocket en juist op een moment 

dat ze vooraan reden. Bovendien: 

zelf ontdekt.  

Uit: “Estland voorjaar 2015” 

Wolven in Sooma, Estland 

April 2015, Sooma, Estland: Sooma 

is een Ests nationaal park met grote 

hoogveenmoerassen, uitgestrekte 

taigabossen en meanderende rivier-

bossen. Ook liggen er 3000 ha ri-

vierbegeleidende hooilanden. Toen 

Loes en ik enkele jaren postten voor 

auer- en hazelhoenders kwam er een 

adulte wolf op een bospad naar ons 

toe gelopen. Nu zijn we er met Pier-

re en Mieke Adriaensen.  

 

Op maandag 27 april 2015 vertrek-

ken we om 6.20 uur (nog vóór het 

ontbijt) in 2 campers voor onze tra-

ditionele hoenderroute. Het is wat 

heiig, geen probleem; auerhoenders 

laten zich steeds kort benaderen. We 

houden contact met elkaar via wal-

kietalkies. Het eerste auerhen wijfje 

hebben we al na enkele km’s. We 

slaan een zijpad in en zien auerhen 2 

en 3. Auerhen 3 zit midden op het 

grindpad. Als er in de verte een te-

gemoetkomende auto komt, trekt 

Pierre een campersprintje om Mieke 

fotogelegenheid te geven. Twee au-

to’s is de hen teveel en ze vliegt op. 

We rijden door om te checken waar 

ze ingevallen is. Mieke en Pierre in 

de voorste camper. Wij schuin er-

achter. We zetten de motoren af en 

scannen de omgeving. 

Dan…..adrenalinestoot (het komt 

altijd onverwacht): Een grijze ge-

stalte steekt over op 40 meter vóór 

de campers. “Wolf” roepen Pierre en 

De tekstfragmenten in dit artikel ko-

men uit onze reisverslagen en zijn 

terug te vinden onder “Tripreports” 

op www.cloudbirders.com. Via 

“Search” (achter ‘author’: ‘Johan 

Schaerlaeckens’ intypen) hebt u onze 

verslagen snel gevonden. Enkele ver-

slagen staan ook op de M&L-website.  

De in het artikel vermelde filmpjes 

van Loes over veelvraat, bruine beer 

en wolf zijn, via de YouTube zoek-

functie, terug te vinden onder 

“LSchaerlaeckens veelvraat in Fin-

land”.  

D
e 

b
io

d
iv

er
si

te
it

 i
n

 E
st

la
n

d
 i

s 
en

o
rm

. 
D

e 
g

ro
te

 

ij
sv

o
g

el
vl

in
d

er
 k

o
m

t 
in

 N
ed

er
la

n
d

 n
ie

t 
(m

ee
r)

 

vo
o

r.
 D

ez
e 

p
ra

ch
ti

g
e 

vl
in

d
er

s 
le

ve
n

 v
o

o
ra

l 
h

o
o

g
 

in
 d

e 
b
o

m
en

 m
a

a
r 

k
o
m

en
 s

o
m

s 
n

a
a

r 
b

en
ed

en
 

o
m

 t
e 

'd
ri

n
k

en
' 

va
n

 m
es

t,
 z

o
a
ls

 o
p

 d
ez

e 
fo

to
. 

 

… 10 seconden na de eerste, 

steekt een tweede wolf 

over ... 

http://www.cloudbirders.com
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Collage Liek van Engelen, fotowerkgoep Mark & Leij 


