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Natuuragenda

JUNI
5 maandag
15 donderdag
15 donderdag
16
vrijdag
17 zaterdag
19 maandag

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

vissenwerkgroep Valkenbergse leij
bijeenkomst fotogroep
Algemeen Bestuur
fietsexcursie nachtzwaluw
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
vissenwerkgroep Bavelse leij

vissen@markenleij.nl
Bellevue
Bellevue
marktplein Chaam
foto@markenleij.nl
vissen@markenleij.nl

2 zondag
3 maandag
5 woensdag
17 maandag
20 donderdag
22 zaterdag
31 maandag

10:00
19:30
20:00
19:30
19:30
08:00
19:30

M&L fietsdag
vissenwerkgroep Valkenbergse leij
Algemeen Bestuur
vissenwerkgroep Bavelse leij
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
vissenwerkgroep Valkenbergse leij

marktplein Chaam
vissen@markenleij.nl
Bellevue
vissen@markenleij.nl
Bellevue
foto@markenleij.nl
vissen@markenleij.nl

AUGUSTUS
14 maandag
16 woensdag
17 donderdag
19 zaterdag
24 donderdag
25
vrijdag
28 maandag

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

vissenwerkgroep Bavelse leij
Algemeen Bestuur
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
plantenwandeling
kopij nieuwsbrief aanleveren
vissenwerkgroep Valkenbergse leij

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

SEPTEMBER
7 donderdag
11 maandag
21 donderdag
23 zaterdag
25 donderdag
25 donderdag
30 zaterdag

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

Algemeen Bestuur
vissenwerkgroep Bavelse leij
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
vissenwerkgroep Valkenbergse leij
Algemeen Bestuur
werkgroep beheer

Bellevue
vissen@markenleij.nl
Bellevue
foto@markenleij.nl
vissen@markenleij.nl
Bellevue
marktplein Chaam

JULI
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Per fiets op zoek naar de
nachtzwaluw
Tekst: Joost van den Ouweland

D

e nachtzwaluw ofwel geitenmelker, dagslaper,
schapenmelker, nachtratel, ratelaar, vliegende pad of paduil, is
een vogel die maar weinig mensen ooit gezien hebben.

Excursie nachtzwaluw
vrijdag 16 juni
Frans Vermeer

Plantenwandeling

20.00 uur
Toen in de jaren zeventig van de
verzamelen op
vorige eeuw de ravage, die de
Marktplein (Wouwerdries)
tornado in 1967 had aangericht in
Chaam
de Chaamse bossen, was opgeruimd, ontstonden er grote open
plekken waar de mysterieuze
geitenmelker zich thuis bleek te voelen. Gewapend met een cassette
recorder om de vogels te lokken, fietsten we destijds op een mooie zomeravond verwachtingsvol die kant uit. Hoe euforisch we waren toen
we inderdaad het verre langdurige snorren hoorden en we vervolgens
het mythische beest bijna mechanisch boven onze nog jeugdige hoofden
zagen klapwieken, daar hebben we het nu bijna vijftig jaar later nog wel
eens over.
De Latijnse naam voor de nachtzwaluw is Caprimulgus europaeus, wat
letterlijk Europese geitenmelker betekent. Waarom de vogel zo genoemd wordt schrijft de Vlaamse Jacob van Maerlant rond 1266 al in
zijn “Der naturen bloeme”:
“Er zijn zekere vogels die geitenzuigers genoemd worden vanwege hun
zuigen aan geiten en dan is de melk verspild en verloren en als ze zo’n
geit hebben gevonden en gezogen dan wordt die direct blind. De speen
verdroogt en sterft”
In latere jaren is hier overigens nooit enig bewijs voor gevonden. Mijn
advies is om deze unieke kans om kennis te maken met de nachtratel
niet voorbij te laten gaan. Bijgaand advies is ook om niet in korte broek
of met open sandalen op pad te gaan. Ik herinner me namelijk ook nog
van vroeger hoe iemand na afloop nauwelijks zijn sandalen meer uitkreeg vanwege
zijn
door ontelbare muggensteken
gigantisch
opgezwollen
voeten.

Nachtzwaluw, foto Sjaak Smits, boswachter Staatsbosbeheer

Tekst en foto: Sandra Reijnders

O

ok voor de thuisblijvers en de
mindere wandelaars hebben we
in de zomervakantie een activiteit.
Donderdagavond 24 augustus houden
we in ‘t Broek een plantenwandeling.
Een plantenwandeling kenmerkt zich
door een combinatie van gezelligheid,
kennis opdoen en een mooie omgeving
bezoeken. Ook als je minder goed ter
been bent, ga je gewoon mee, want we
komen nooit erg ver. Er staan immers
op korte afstand van de weg al interessante planten die we uitgebreid bekijken.
We verzamelen op het Marktplein en
gaan dan gezamenlijk naar ‘t Broek.

Plantenwandeling
Donderdag
24 augustus
20.00 uur
Verzamelen op
Marktplein
(Wouwerdries)
Chaam
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Nachtvlinders
kijken

Mark & Leij
fietstocht
2017
Mark&Leij
fietstocht 2017
Zondag
2 juli
Eddy Backx en
Piet van Riel
10.00 uur
verzamelen op
Marktplein (Wouwerdries)
Chaam
Tekst: John van Raak

O

ok dit jaar kunt u op zondag 2 juli weer deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht van natuurvereniging Mark en Leij.
Deze keer voert de tocht u door de prachtige natuur
rond Bavel en Gilze. We stoppen onderweg op diverse
mooie plekken, met ondermeer een bezoek aan een particuliere tuin in Gilze. U wordt verzocht om zelf te zorgen voor de lunch en een drankje onderweg.
De fietstocht start om tien uur vanaf het Marktplein in
Chaam. Deelname is gratis.

Tekst: Frans Vermeer
Foto: Marth Wildhagen

I

n 2017 willen we weer een aantal maal gezamenlijk naar nachtvlinders gaan kijken.

Er wordt dan een UV-lamp opgesteld waardoor de
nachtvlinders aangetrokken worden. De meest gunstige
omstandigheden zijn onder andere nieuwe maan, warm
genoeg, windstil, en dergelijke.
Omdat het moeilijk is op voorhand een datum te prikken
waarop de omstandigheden gunstig zijn, vragen we een
ieder die geïnteresseerd, is zijn e-mail adres achter te
laten bij:
vlinders@markenleij.nl
Vier dagen voor de nachtvlinderavond/nacht sturen we
dan een e-mail rond
met nadere gegevens
Vier dagen voor de nachtover plaats en tijd.

vlinderavond/nacht sturen
we dan een e-mail rond met
nadere gegevens over plaats
en tijd.

Nachtvlinders kijken
Meld je aan
bij Frans Vermeer
via
vlinders@markenleij.nl
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Tekst: Wim Gijzen

K

ent u dat? Als iemand
vraagt of je een bepaald
bericht hebt gelezen in de krant,
in het weekblad of in deze
nieuwsbrief? Nota bene in dé
nieuwsbrief van je eigen natuurvereniging? Herkent u verder het gevoel, dat je toch meende dat je er veel tijd aan had
besteed, maar echt niet meer
weet waar men het over heeft?
Is het de leeftijd? Heb je het overgeslagen of ben je het vergeten?
Heb je toch te selectief gelezen? Een natuurlijke selectie? Wel aardig,
als je bedenkt dat het hier om een natuurvereniging gaat, maar wie het
weet mag het zeggen.
Het overkwam mij toen de hoofdredactrice mij vroeg of ik het item van
‘de voorzitter’ kende. Van Sjef, de vorige voorzitter, want ik weet zeker,
dat de huidige voorzitter nog nooit iets heeft geschreven in deze nieuwsbrief en ik kan het weten, want ik ben het nu zelf. Blijkbaar is schrijven/
publiceren, dan ook geen vereiste om voorzitter te mogen worden.
Volgens mij is het soms beter om je niet te laten beïnvloeden door andere
schrijvers en ‘gewoon’ je hart te volgen. Een flauw excuus, maar stiekem
komt me dat goed uit, want ik ben nu eenmaal niet zo’n lezer. Ik schrijf
liever. Ik heb niet genoeg geduld om te lezen en ben liever buiten bezig,
zoals met de Markdal-wandeling eind mei en met de biologische moestuin. Verder ook met kennis maken namens Mark&Leij in diverse gemeenten en met allerlei verenigingen en personen, die iets voor ons en met
ons kunnen betekenen.
Bezig zijn is dus voor mij niet hetzelfde als stil zitten met een boek op
schoot, of met een nieuwsbrief. Misschien heb ik daarom de artikelen allemaal ook niet onthouden. Ik hoop dat u, lezer, daar anders in zit, dan ga ik
wel voor de doe-kant. Ik heb er alvast veel zin in.

Bestuursleden Natuurvereniging Mark&Leij
Voorzitter
Wim Gijzen
Kerkdreef 6A
Secretaris
Ditty Koopmans Kloosterstraat 21
Peningmeester Jan Meesters
Beckershagen 7
Bestuurslid
Piet van Riel
Hondsdonkseweg 1
Hoofdredactie Sandra Reijnders Gaarshof 29
Onderzoek
Dick Klees
Legstraat 2A
Website
Frans Vermeer
Ghil 4
Fotowerkgroep Liek van Engelen Gilzeweg 36

4861 PW Chaam
4861 PA Chaam
4861 SE Chaam
4861 CE Chaam
4855 AV Galder
4861 RK Chaam
5111 ED Baarle-Nassau
4861 PN Chaam

Ooievaartjes
Tekst: Joop van Riet

H

et lijkt al gewoon dat er elk
jaar weer ooievaars broeden in
het Markdal, bovenop het dak van de
boswachters in Bieberg. Ook lijkt het
gewoon dat er per jaar circa twee jongen uitvliegen, maar tot voor vijf jaar
kwam dat nooit voor.
Echter zaterdag 13 mei kwam er groot
nieuws dat er drie paar snaveltjes op
het nest door Ellen Rijken gefotografeerd waren. Iedereen heel blij. En
maandag 15 mei (Coolsingeldag) was
het supernieuws met een nieuwe foto
van haar. Dit keer met VIER snaveltjes en bijbehorende jonge ooievaarskuikens! Met glunderende klepperende ouders en veel menselijke ‘bonus’
ouders die stonden te kijken. Dat
wordt hard werken voor pa en ma
ooievaar om die snaveltjes gevuld te
houden! Op zich een indicatie of het
Markdal een groot voedselaanbod
heeft. Tot nu toe lijkt dit het eerste
ooievaarsnest in Nederland met vier
jongen.

Foto Ellen Rijken

Column
van de voorzitter

06 53241231
voorzitter@markenleij.nl
06 53209498
secretaris@markenleij.nl
0161 492777 penningmeester@markenleij.nl
0161 491509
bestuurslid@markenleij.nl
06 10797154
redactie@markenleij.nl
06 21572238 werkgroepen@markenleij.nl
013 5079609
webmees@markenleij.nl
06 11629903
foto@markenleij.nl
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Met Dir. Generaal Kuijpers wordt het winnen van de Trofee gevierd.

Heel veel dank
voor stem en steun!

Z

owel de stemmers uit het
publiek als de bestuurders
hebben de Eenvoudig Beter Trofee aan de Vereniging Markdal
duurzaam en vitaal toegekend!

van de ruimte in de regelgeving die
de Provincie Brabant gecreëerd
heeft om dergelijke initiatieven ‘van
binnenuit’ en met meerwaarde mogelijk te maken. Daarom pleitte hij
er namens Vereniging Markdal ook
voor om in de Omgevingswet de
betrokkenheid en zeggenschap van
burgers te borgen en daar ook de
mogelijkheden voor te scheppen.

Die Eenvoudig Beter Trofee werd
in april door de minister van Infrastructuur en Milieu in de Fokker
Terminal in Den Haag uitgereikt
aan de Vereniging Markdal. MinisDe Markdallers reisden met deze
ter Schulz benadrukte daarbij dat de
stimulans blij en trots naar het zui“particuliere Vereniging Markdal
den om zo snel mogelijk met alle
er in geslaagd was vertrouwen te
betrokkenen naar het moment toe te
wekken en zo al in de geest van de
werken dat de schop inderdaad de
nieuwe Omgevingswet met alle begrond in gaat.
trokkenen in het Markdal werkt”.
Veel dank aan alle stemmers voor
De Vereniging Markdal is daar trots
het vertrouwen dat zij aan dit proces
op en ziet het als een aansporing
‘van binnenuit’ gegeven hebben.
om op de ingeslagen weg door te
Vereniging Markdal
gaan om zo tot een duurzame en
vitale inrichting en gebruik van het
Markdal te komen. De Trofee werd
door Sjef Langeveld en Nellie Raedts (die de speech
van 60 seconden voor
de bestuurders hielden) in ontvangst genomen. Bij hun dankwoord aan het slot
toonde Sjef daarbij als symbool ‘de
schop’ om de plannen
zo snel mogelijk te
realiseren!
Hij benadrukte in zijn
Blije gezichten ontvangen de Trofee van Minister
slotwoord het belang
Schulz, foto Vincent Oudendijk, Vereniging Markdal

Kopijdata en
nieuwsbrieven
Nieuwsbrief voorjaar
Inleveren kopij tot vrijdag half februari
Verschijnt omstreeks half maart
Nieuwsbrief zomer
Inleveren kopij tot vrijdag half mei
Verschijnt omstreeks half juni
Nieuwsbrief najaar
Inleveren kopij tot vrijdag half augustus
Verschijnt omstreeks half september
Nieuwsbrief winter
Inleveren kopij tot vrijdag half november
Verschijnt omstreeks half december
Agenda
Kijk voor de precieze kopijdata in
de natuuragenda op pagina 3 of op
www.markenleij.nl\agenda
of meld je aan voor de digitale
kopij-reminder bij
redactie@markenleij.nl

Heb jij een mooie foto voor
de voorpagina die past bij het
seizoen van de volgende
nieuwsbrief?
Stuur hem naar Sandra:
redactie@markenleij.nl
De voorpaginafoto dient op
een formaat van 22 cm breed
en 31 cm hoog nog minimaal
300 dpi te hebben en is bij
voorkeur gemaakt in ons
werkgebied.
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Bomen in
beeld

gps bepalen, bijzonderheden fotograferen (zie fotoreeks boven).
Verslag Ton, van een monumentale
boom:

Tekst en foto’s: fotowerkgroep
M&L

V

oor de fotowerkgroep is “de
boom” dit jaar het fotothema: bijzondere, boeiende en monumentale bomen. Als fotowerkgroep gaan we op pad om bomen
te fotograferen. Eens kijken wat
we tegenkomen…
Als we alleen zouden uitgaan van
monumentale bomen, dan moeten
de bomen voldoen aan bepaalde
criteria: monumentale bomen zijn
minimaal 80 jaar oud, ze zijn in
goede conditie en ze zijn minimaal
300 centimeter in omvang op een
hoogte van 130 centimeter.
Wij vinden ook andere bijzondere
bomen interessant: bomen met een
bijzondere vorm of met een bijzondere betekenis of standplaats en die
voldoen vaak niet aan de criteria
voor monumentale bomen. Die
“gewone” maar bijzondere bomen
willen we ook graag “meenemen “.
Hoe gaan we dat aanpakken?
We zijn heel blij met de hulp van
Frans Vermeer, die ons op pad
heeft geholpen: ga met een groepje
van 2 à 3 personen op pad om goed
te kunnen meten, gegevens noteren,

Hier een boom, een linde, die in het
bomenboek staat. Hij staat bij Peter
van Hooidonk te Baarle Nassau,
Boshoven, achter de schuur (GPS
51.453,4.9 31 RDS 123.274
385.001). Eerst vroegen we toestemming aan Peter of we zijn terrein mochten betreden en we raakten in gesprek. Peter haalde er een
bomenboek bij en met trots vertelde
hij dat er zelfs een boomchirurg
was geweest voor onderhoud aan de
boom.
Tussen 2001 en 2003 is deze boom
opgemeten en mat toen iets meer

dan 3 meter in omtrek. Nu, zo veel
jaren later, was aan mij de eer om
deze boom opnieuw te opmeten.
Dat die boom gezond is, dat bleek
wel: maar liefst 393 centimeter in
omtrek. Dat wil dus zeggen dat hij
de afgelopen 15 jaar goed in de
groei is geweest.
Er staan naast de schuur nog meer
van deze lindebomen. Ook deze
zijn door mij opgemeten en staan
nu op waarneming.nl .
Ik ben veel op pad geweest en weet
nog meer monumentale bomen te
staan die gemeten mogen worden.
Zodra ik tijd heb en iemand vind
om mee te gaan, ga ik ze meten en
zet ik deze ook op waarneming.nl .
Als je het goed wilt doen, moet je
zeker met twee personen zijn om de
bomen correct op te meten. Beter
goed dan half werk.

9

Mark & Leij Nieuwsbrief

Een nieuwe
lente en een
nieuw geluid
Tekst: Joost van den Ouweland
Foto: David de Peuter

D

avid de Peuter is sinds vorige
zomer ons fotoredactielid.
Hij liet de gemiddelde leeftijd van
het redactieteam al drastisch dalen, maar hij zorgt, uiteraard samen met zijn vrouw, nu ook voor
de aanwas van potentiële nieuwe
MarkenLeijertjes.

En deze boom (foto rechtsonder
vorige pagina) heeft een omtrek
van 4,20 meter en staat aan het einde van de camping op landgoed De
Hoevens in Alphen (foto Harrie).
Een bijzondere boom is bijvoorbeeld de “windhoosboom”, met
zijn eigen verhaal (zie foto hierboven en hiernaast, foto Corrina).

Op vrijdag 12 mei 2017 werd namelijk hun dochter Dirkje de Peuter
geboren. Gezien de foto een wolk
van een meid. Het redactieteam
wenst het jonge gezinnetje heel veel
geluk met deze uitbreiding.

We zijn dus begonnen met bekende
bomen om er een beetje in te komen. Het is heel boeiend.

Dan hebben we een vraag:
Wie heeft er zin om mee te
gaan wandelen en bomen op
te meten? Je moet ècht met
minimaal twee personen
zijn. Het lukt gewoonweg
niet in je eentje om een
boom van meer dan 2 meter
omtrek te omarmen!

Mail voor inlichtingen naar Liek:
foto@markenleij.nl

Ondanks de gezinsuitbreiding met
nieuwe dagschema’s, luiers verschonen, boertjes laten, nachtvoedingen en babybadjes, vond David
tijd om de foto’s voor deze nieuwsbrief te bewerken. Dat is nog eens
een trouwe papa!!
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Ploegen met paarden in ‘t Merkske

Tekst en foto’s: Liza van Velzen,
boswachter Staatsbosbeheer

C

ollega boswachter Olaf en ik
stonden zaterdag 15 april aan
de rand van een akker in het
Merkske, te kijken en te luisteren
naar de rust en de kracht die de 12
paardenkrachten leverden. Het
weiland wordt strook voor strook
omgeploegd door trekpaarden met
een ploeg erachter. De spierbundels zijn aan het werk.

pen. Het is nog een kunst om het
paard precies in de bouwvoor te laten lopen en het andere paard er precies naast en dan ook nog de ploeg
op de juiste hoogte afstellen en de
rug grond op de juiste manier laten
vallen. De trekpaardenvereniging
‘de Trekpaardenvrienden’ organiseert er zelfs wedstrijden in. Dan
komt het allemaal aan op techniek
en communicatie. Er komt geen diesel bij kijken, alleen zweet. Geen
ronkende machines, alleen nostalgische ploegen. Ik vraag aan een paardenman hoeveel jaar hij dit al doet.

Hij antwoordt: “wanneer niet….”
Hij doet het al vanaf zijn 6e.
ploegen, eggen, zaaien, oogsten
Dit ploegen gebeurde allemaal zaterdag 15 april jl. in natuurgebied ‘t
Merkske. De trekpaardenvrienden
zochten oefenakkers en Staatsbosbeheer was maar al te blij om dit te
leveren. Er is niets mooiers dan in
alle rust en met weinig belasting
voor de bodem het land te laten
ploegen. Na het ploegen werd er
nog geëgd en werd rogge en haver
gezaaid. Deze graanakker blijft

Sommige aanspanningen werken
met één paard, anderen met twee en
zo geldt dat ook voor hun begeleiders. Er loopt een jong trekpaard bij
van 4 jaar, die dit voor het eerst in
z’n leven doet. Zijn leermeester
loopt ernaast en is 18 jaar. Er komt
een hoop rust bij kijken. Als de begeleiders de rust uitstralen, zijn de
paarden ook rustig en vice versa.
Het communiceren tussen paard en
begeleider gebeurt met kleine hulkomende zomer en winter staan en
zal vooral in de winter bescherming en voedsel bieden voor zoogdieren en vogels. Zelfs de kraanvogel die af en toe gespot wordt in
het Merkske profiteert van zo’n
graanakker.

Op de facebookpagina van ‘t
Merkske zijn nog meer
mooie foto’s te zien, gemaakt
door Wim Verschraegen.
Daarnaast kunt u er ook een
leuk filmpje zien.
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Vrijwilligersdag natuur Noord Brabant
werden gedeeld. Er was een hechte
band onder de vrijwilligers. In de
middag waren er lezingen, ondermeer over de ecologie van zoetwatervissen, de vogels van West Brabant op de kaart, een lezing "Nature
out of the box" over bouwkundige
voorzieningen voor diersoorten in
een stedelijke omgeving, en tenslotte een lezing over de Regte Heide.

Tekst: en foto’s Ton M

Z

aterdag 20 mei was voor de
tweede keer de Vrijwilligersdag natuur Noord Brabant. Deze
dag is bedoeld voor alle vrijwilligers die in Brabant zich inzetten
voor de natuur. Via de vissenwerkgroep van Mark & Leij kreeg
ik ook een uitnodiging om hieraan
deel te nemen. Na wat aarzelen
toch maar besloten om me aan te
melden voor deze dag.
Je kon je opgeven voor lezingen,
workshops en verschillende excursies. Vanaf negen uur was er inloop met koffie, een mooie gelegenheid om contact te leggen met
andere vrijwilligers en ervaringen
uit te wisselen over de activiteiten
bij hun vereniging. Om half tien
werd de dag officieel geopend door
gedeputeerde Johan van den Hout.
Na de dank en lof voor de vrijwilligers ging men in groepen naar de
activiteit waar men zich voor had
opgegeven. Voor mij was dat een
visexcursie onder leiding van Martijn Schiphouwer van RAVON.

Gewapend met een groot schepnet
en met een waadpak gingen we in
de polder ten noorden van EttenLeur op zoek naar een diversiteit
aan vissoorten. We vonden algemene soorten als zeelt, kleine modderkruiper en stekelbaarzen, en ook een
zeldzame soort als de grote modderkruiper.
Rond twaalf uur was er een gezamenlijke lunch, waarbij de ervaringen van de voormiddag met elkaar

Er stonden ook verschillende
kraampjes opgesteld waar allerlei
informatie was te vinden. Ik vond
een mooi boek over winterflora bomen en struiken, dit komt zeker
goed van pas bij het monitoren van
monumentale bomen. Om vier uur
was het gezamenlijk afsluiten waar
de sprekers en excursieleiders werden bedankt. Het werd toch nog
laat. Er hing een leuke sfeer onder
de vrijwilligers en er werd nog lang
ervaringen uitgewisseld.
Al bij al een leerzame dag met veel
mogelijkheden om alles te volgen.
Ik zal volgend jaar weer present
zijn en hoop dat er dan meer mensen van Mark en Leij aanwezig zullen zijn. Leerzaam om hier je dank
als vrijwilliger te ontvangen: dus
zet je in voor de natuur en ga mee!
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Op zoek naar de Europese
Big Eight

Deel 3
Wolven, beren en roofvogels zoeken in Somiedo, Spanje

REDACTIE:
Onderstaand artikel is een bloemlezing uit de reisverslagen van
Johan en Loes Schaerlaeckens, die
ze op ons verzoek hebben samengesteld. Johan en Loes trekken met
hun camper door heel Europa op
zoektocht naar bijzondere natuur.
In nieuwsbrief 79 lazen we al over
Iberische wolven in Spanje, de
bruine beer in Estland en de veelvraat en bruine beren in Finland.
Hier volgt deel 3.
Tekst: Johan Schaerlaeckens
Foto’s: Loes Schaerlaeckens
Cantabrische beren in Spanje
September 2014, Cantabrië, Spanje: De Cantabrische bruine beren
zijn een groep binnen de Europese
bruine beren (de zgn. ‘westelijke’
lijn). Zij leven in Spanje in de bergen van Cantabrië. Lang geleden
waren deze beren verspreid over
heel het Iberisch schiereiland maar
bij het begin van de 20ste eeuw waren er nog maar twee kleine gescheiden populaties over: een in het
westen van Asturias en een in het
oosten (provincies Palencia, León).
Nadat de Cantabrische beer op de
rand van uitsterven stond (30 - 50
dieren), gaat het nu, na tal van beschermende maatregelen, weer beter (meer dan 200 dieren). Er
schijnt zelfs weer uitwisseling te
zijn tussen de (voorheen gescheiden) populaties. Het zelf ontdekken
van deze beren is een ‘hell of a job’.

Na onze fantastische walvistocht in
de Golf Van Biskaje zijn we klaar
voor onze zoektocht naar de Cantabrische bruine beer. In 2008 en 2010
is deze queeste mislukt maar sindsdien zijn onze (zoogdier)vaardigheden aanzienlijk toegenomen. De
plek waar iedereen naar toe gaat is
“La Peral” in Reserve National de
Somiedo. Als daar geen beren zitten, hopen we informatie op te doen
waar ze wel zitten. Informatie van
‘locals’ is altijd essentieel in dit
soort zaken. Kort na de middag zitten we (helemaal alleen) op de mirador van La Peral. We zien 2 steen-

arenden, 3 aasgieren, 2 slangenarenden en enkele gemzen. Vorig
jaar zouden hier in september soms
tientallen mensen hebben gestaan
maar toen lieten zich regelmatig
foeragerende beren zien.
’s Avonds wordt het wat drukker.
Het afturen van veelbelovende hellingen wordt abrupt onderbroken
als 2 Spanjaarden ons op een wilde
kat wijzen die midden in een weiland, beneden ons, op jacht is.
Meer dan een uur kunnen we naar
dit prachtige schepsel kijken. We
krijgen goedbedoelde ‘berenadviezen’ van de aanwezige Spanjaarden: “Voor 19.00 uur heb je
geen schijn van kans. ’s Morgens
moet je bij het krieken van de dag
ter plaatse zijn. Wat ik echt wil
weten of er hier recent beren gezien zijn maar dat schijnt al eventjes geleden te zijn. Dan neemt een
‘local’ me apart en vertelt me (in
‘gebarenspaans’) dat er eergisteren
een berin met 3 jongen zijn gezien
in Gua, 12 km van La Peral. Daar
heb ik tenminste wat aan hoewel de
bijzonderheden me ontgaan. De
volgende dag rijden we, tegen de
middag, naar Gua op zoek naar de
berin met haar 3 jongen. Ik word

Mantelzorgen doe je overal. Het ene oude mannetje helpt de andere de helling
op. Deze onbaatzuchtige daad was niet geheel ontbloot van enig zelfbelang. Hoe
oud het mannetje ook was: hij wees kordaat de helling aan waar de berin met
haar 3 jongen foerageerde. Voor de twijfelaars: ik loop links.
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een beetje wanhopig als ik het gehuchtje zie. Het is 360 graden omringd door hoge hellingen. Probeer
daar maar eens een beer uit te peuren. Bijna net zo moeilijk als de
beer is het vinden van een parkinkje voor onze camper. Eindelijk
vinden we in het dorpje een minuscuul parkeerplaatsje voor het kerkhofje. Het uitzicht is fenomenaal
maar de mensen kijken me argwanend aan. Ze zijn duidelijk niet blij
met een camper voor hun kerkhofje. Dan zie ik een oud mannetje
naar boven strompelen. Hij heeft
duidelijk moeite met de steile helling. Om de toekijkende inwoners
van mijn nobele inborst te overtuigen, help ik het oude mannetje naar
boven. Even later maak ik indruk
als hondenfluisteraar door drie
grauwende honden in een oogwenk
te kalmeren (met stiekem gegeven
spritskoekjes). De vriendelijke lach
van Loes doet de oude vrouwtjes
smelten. Het ijs is gebroken: we
zijn welkom. Het oude mannetje
wijst zelfs naar één bepaalde helling als ik naar ‘oso’ (= beer)
vraag. Even later komt er een ranger aanrijden. Hij bevestigt dat op
deze helling regelmatig een berin
met 3 jongen komt foerageren. Hij
wijst me waar de besdragende
boomgroepjes op de helling staan.
We zijn weer een stapje verder.
Boven de hellingen hangen vale
gieren en slangenarenden. Kort na
de middag zakt de zon (gelukkig)
achter de wolken. De temperatuur
daalt snel naar van 30 naar 20 graden. Om 16.00 uur zit ik al op het
door de ranger aanbevolen uitkijkpunt, op nog geen 100 meter van
de camper. Geen mens te zien.
Spanjaarden zweren bij “vanaf
19.00 uur ’s avonds en 7.30 uur ’s
ochtends”. Dick Klees mailde me
echter dat beren (in deze tijd van
het jaar) hele dagen kunnen spenderen aan eten als ze eenmaal
vruchtdragende struiken hebben
gevonden. Ik ben nog geen 10 minuten de hellingen af aan het turen
als ik enkele boompjes zie zwiepen

terwijl het windstil is. Met ingehouden adem houd ik de telescoop gefocust op het struikgewas en enkele
minuten later komt de berin in
beeld. Ze trekt boompjes omlaag om
van de bessen te smullen. Even later
komen haar drie eenjarige jonkies in
beeld. Bij de wat grotere boompjes
gaat de berin helemaal rechtop staan
om bij de bessen te kunnen. Haar
drie jongen behelpen zich met de
wat lagere struiken. Loes is binnen 1
minuut ter plaatse: Prachtig, prachtig. Zo’n waarneming geeft onvoorstelbaar meer voldoening dan wanneer je in een duur betaalde hide zit.
Meer dan 2 uur kunnen we naar dit
prachtige spektakel kijken. We zien
de jongen stoeien met elkaar en in
boompjes klimmen. De twee Spanjaarden (die ons de wilde kat wezen)
kunnen nog net van het spektakel
meegenieten. Om 18.30 uur verdwijnen de beren in het bos wat bijna het startschot is voor hordes arriverende Spaanse en Engelse bearwatchers. Ze zijn te laat. Ze horen
het verhaal van de twee Spanjaarden
en kijken ons jaloers/bewonderend
aan. Ook de volgende ochtend (met
25 Spanjaarden) laten de beren zich
niet zien. We beseffen dat we geluk
hebben gehad.
Uit: “Op zoek naar beren, wolven
en dolfijnen in N.W.-Spanje, september 2014”
Wisenten in Polen

September 2012, Bieszczady Nationaal Park, Polen: Tijdens onze
herfstreis naar Hongarije brengen
we in september 2012 een week
door in het Bieszczady N.P. in zuidoost Polen. De bossen in dit Park
behoren tot de best bewaard geble-

ven bossen in Europa. Grote delen
hebben nog het oerboskarakter,
hoewel ook hier de houtkap sterk
toeneemt. Dit biosfeerreservaat
omvat ook delen van de Karpaten in
Slowakije en sinds 1998 ook Oekraïne. Er leven spectaculaire diersoorten zoals bruine beer, wolf,
lynx, wilde kat, otter en wisent. In
de jaren ’60 van de vorige eeuw
zijn er enkele tientallen wisenten
uitgezet. In 2012 werd het aantal
wisenten in het Bieszczady Nationaal Park op 150 exemplaren geschat. Deze wisenten zijn in het
wild geboren en erg schuw. Hoewel
ik van specialisten uit mijn netwerk
de beste plaatsen kreeg, gaven ze
ons weinig kans om in deze tijd van
het jaar wisenten te zien.
Op 13 september arriveren we in
het Bieszczady Nationaal Park. We
huren een Fiat Panda want de wegen zijn te steil en te slecht voor
zowel camper als mountainbike. De
eerste 4 dagen bezoeken we alle
kansrijke hooilandcomplexen. Wisenten komen soms ’s morgens en
’s avonds de bossen uit om van het
(liefst verse) gras te smullen. ´s
Morgens sta ik om 5.45 uur op en
ben met het pandaatje op pad. Loes
slaapt heerlijk door in de camper. Ik
zie vossen, reeën, boommarters en
(veel) edelherten. Imposante edelhertbokken lopen al burlend achter
hun harem aan en verjagen elk
mannetje dat in de buurt komt. Geweldig om te zien maar geen wisenten. Met nog één dag te gaan, ontmoeten we 2 Poolse wetenschappers die o.a. de DNA-profielen van
de dieren testen en vergelijken op
inteeltrisico’s. Ze bevestigen dat
alle dieren van de rondzwervende
kuddes in het wild geboren zijn en
als 100% wild te beschouwen zijn.
De dieren zijn zo schuw geworden
dat ze zich verre van menselijke
activiteiten houden. Ze verlaten de
lommerrijke bossen niet waar ze nu
genoeg voedsel vinden. Het gebladerte is in deze tijd te dicht om de
beesten te zien. Het meeste gras op
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Behalve de kudde wisenten kwamen we deze solitaire wisentstier tegen. Gezien de
wond onder het linkeroog mogelijk verstoten door de kudde.

de hooilanden is bovendien niet
vers genoeg om de bossen te verlaten. Ergo: ze geven me geen kans
de dieren te zien. Ik zou alleen een
minimale kans maken als ik hun
sporen zou volgen in de bossen. Ik
vraag hoe lang zo’n achtervolging
kan duren: “Many hours even if you
succeed to follow the prints”. Aangezien ik in mijn eigen achtertuin al
bijna verdwaal, lijkt me dat niet
zo’n goed idee. Na deze opsomming zakt de moed me in de schoenen. Bovendien hebben we nog
maar één avond. Deze avond doen
we een laatste poging in de mooiste
hooilanden die we tot nu toe gezien
hebben. Het was ons al opgevallen
dat hier, na het maaien, veel kort,
mals gras staat. Loes posteert zich
in het pandaatje met een goed uitzicht over een lager gelegen weilandencomplex. Ik klim 1,5 km door
en heb, vanaf een bosrand, het
mooist denkbare uitzicht met burlende edelherten, grazende reeën en
een jagende vos. Op de detailkaart
hadden we gezien dat er, achter een
heuveltop, een komvormige uitstulping van weilanden de bossen insteekt. Langs de bosrand loop ik
500 meter de heuvel op met de
hooilanden onder me. Rechts van

me lopen brede wildwissels het bos
in. Tenslotte kan ik, in gebukte houding, een eerste blik over de heuveltop werpen. Ik word onmiddellijk
geconfronteerd met het mooist
denkbare plaatje: een zevental indrukwekkende bizonkoppen. Als ik

… Het kost veel moeite om
geen vreugdedansje te maken...

nog iets verder omhoog kom, zie ik
dat ze ontspannen van het malse
gras aan het grazen zijn. Ze hebben
me niet gezien. Inwendig juich je
dan: “Yes!!!” Het kost veel moeite
om geen vreugdedansje te maken.
Zelf die beesten ontdekken geeft
toch een extra dimensie aan de
waarneming, zeker als je de moed al
opgegeven hebt. Langzaam kom ik
uit mijn zittende houding omhoog
om een eerste foto met mijn smartphone te nemen. Nu tel ik 11 dieren
maar besef dat een deel van de kudde nog uit het zicht is. Ze mogen mij
niet zien. Loes moet dit natuurlijk
ook aanschouwen. Gebukt daal ik de
heuvel af en heb nog één bolletje
verbinding om te bellen. Loes heeft

nog een stevige wandeling voor de
boeg, inclusief de laatste, vrij steile
beklimming. Na een half uur komt
ze uitgeput aan. Als ze terug op
adem is, lopen we gebukt de helling op tot we de hele kudde in
beeld hebben. Het schemert inmiddels stevig. De kijker levert een
verbluffend plaatje op: we tellen 21
dieren waaronder 7 kalveren. De
dieren hebben ons nog altijd niet in
de gaten. Helaas is het inmiddels
zo schemerig dat de foto’s van
Loes wat te wensen overlaten. Tijdens het maken van de foto’s krijgen de beesten ons in de picture.
De volwassen dieren wenden de
koppen naar ons en doen enkele
stappen in onze richting. We weten
niet hoe agressief deze dieren in de
bronsttijd zijn, zeker met zoveel
kalveren. We kunnen geen kant uit.
We balen want we treden niet
graag verstorend op. Als de dieren
zich rustig in beweging zetten is
het tijd om te vertrekken niet zonder een paar keer om te kijken.
Met de moeder van alle big smiles
op ons gezicht wandelen we terug
naar ons autotootje om de 35 km
naar de camper te overbruggen.
Niet zonder in de eerste de beste
kroeg een pint aan de lippen te
hebben gezet. Missie bosgeest is
dan toch nog op het laatste moment
geslaagd. Een mens heeft weinig
nodig om gelukkig te zijn.
Uit: “Onze najaarsreis door Duitsland, Polen, Slowakije, Hongarije
en Oostenrijk, september – oktober 2012”
De tekstfragmenten in dit artikel komen 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 verslagen staan ook op de M&L-website.
De in het artikel vermelde filmpjes
van Loes over veelvraat, bruine beer
en wolf zijn, via de YouTube zoekfunctie, terug te vinden onder
“LSchaerlaeckens veelvraat in Finland”.
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Zeelt en kleine modderkruiper stelen de show
op eerste visavond vissenwerkgroep
Tekst en foto’s: Merlijn Hoftijzer

H

et vissenseizoen is gestart!
De vissenwerkgroep is op
maandag 24 april voor het eerst
dit jaar weer het water in gegaan.
Met acht fanatieke leden van zowel
Mark en Leij als van de KNNV
Breda, wordt er gewapend met
schepnet en waadpak geschept naar
zoveel mogelijk vissoorten en andere waterbeesten in het ecologische Bavelse Leij park in de wijk
Nieuw Wolfslaar. Binnen het project Breda Binneste Buiten (http://

www.bredabibu.nl/) is dit jaar de
focus gelegd op het stroomgebied
van de Bavelse Leij. De vissenwerkgroep inventariseert daarbij het
aquatische leven van de leij. Dit gedeelte van de beek is het meest
stroomopwaarts gelegen stuk dat
voor vissen bereikbaar is. Al binnen
enkele scheppen werd een kleine
modderkruiper gevangen; een bijzondere vondst want de modderkrui-

… Het water in dit stuk beek
bruist van het leven dat zich
ook in amfibieën en macroinvertebraten (waterinsecten)
laat zien ...

per is nog niet eerder zo ver stroomopwaarts aangetroffen. Ook de
vangst van verschillende zeelten
resulteerde in een glimlach op de
gezichten. Zeelt was nog niet eerder
door de vissenwerkgroep in deze
beek aangetroffen maar kan zich
uitstekend huisvesten in dit uiterste
puntje van de beek waar het water
zeer langzaam stroomt en er veel
waterplanten groeien. De vangsten
die avond werden aangevuld met
baars, snoek en ruisvoorn Een goede

start van het seizoen met in totaal
deze vijf soorten. Daarnaast werden
ook enkele rode- en gevlekte Amerikaanse rivierkreeften opgevist die
het hier goed lijken te doen. Het
water in dit stuk beek bruist van het
leven dat zich ook in amfibieën en
macro-invertebraten (waterinsecten) laat zien: honderden kikkervisjes, paddenvisjes, geel gerande watertorren, riviervlokreeftjes, libellenlarven en jufferlarven zijn
slechts enkele soorten van het waterleven. De vissenwerkgroep zal
de komende maanden op verschillende plekken van de Bavelse Leij
vissen om het gehele stroomgebied
te inventariseren. Dat gebeurt om
de week op maandagavond (data
zie natuuragenda op pagina 3).

Halfverharding paden
Chaamsebos
Tekst: Liza van Velzen,
boswachter Staatsbosbeheer

V

anaf 23 mei wordt een aantal inritten in het Chaamsebos over een lengte van circa 200
meter verstevigd met betongranulaat.
Het gaat om inritten aan de nieuwe
Maastrichtsebaan, de Gilzeweg en
een deel van de Oude Maastrichtse
baan. Tijdens de werkzaamheden
sluit de aannemer ter plaatse het
bospad tijdelijk af.
Zo ontstaat een halfverharding
waarin kevertjes een schuilplaats
vinden. Verder wordt tijdens houttransporten minder schade aan de
paden gereden en hulpdiensten
kunnen verder het bos in komen bij
calamiteiten.
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in ons land met meer zachtaardige
rassen zoals Buckfast en Carnica.
Die bijen zijn minder steeklustig en
toch goede honingdraagsters.

Raten met larven

Kees laat ons een filmpje zien van
een kwartier over bijensterfte door
landbouwgif, de varroamijt en het
gebrek aan stuifmeel in het najaar
om de winterbij te voeden.

Terugblik lezing
“De imker en zijn bijen”
Tekst: Sandra Reijnders
Foto’s: Stichting Ambrosius, bijenhoudersvereniging Alphen en
omgeving
Op 8 december kwam Kees van
den Brandt ons vertellen over zijn
passie: bijen houden. Bijen zijn
heel belangrijk voor ons ecosysteem: zonder bijen worden vruchten niet bestoven en krijg je dus
weinig of geen vruchten. Kees is de
“mentor” van Marianne van Riel.
Zij leert van Kees de kneepjes van
“het vak”. Beiden zijn ze lid van de
Stichting Ambrosius, bijenhoudersvereniging Alphen en omstreken. In de zaal zaten nog veel meer
bijenhouders, die ook geregeld
hun mening gaven.
Bijen van levensbelang
Einstein waarschuwde er al voor,
hij zei: “Als de bij uitsterft, volgt de
mens vier jaar later.” Daarmee gaf
hij het belang aan voor de mens van
bestuivende insecten, zoals de bij,
de hommel en de wesp. Bij de hommel en de wesp overleven alleen de
koninginnen de winter. Bij de bijen
overleeft het gehele volk de winter.
De wesp voedt haar larven met insecten. De larve scheidt zoetstof uit,
waar de wesp zich mee voedt. In
het najaar zijn alle larven volwassen. Daarom gaan de wespen pas

dan op “jacht” naar zoetigheid, zoals
nectar en limonade.
Zwarte bij steekt
Van oudsher heetten de bijen, die
men in ons land hield, bijna allemaal Apis mellifera mellifera. Dat
was de inlandse bruine of zwarte bij.
Apis betekent 'bij' en mellifera
'honingdraagster'. Onze zwarte honingbij werd van origine in heel
West- en Noord-Europa aangetroffen. Zij was goed aan het Atlantisch
kustgebied aangepast, maar wat
zwermdrift en geaardheid betrof,
was het geen gemakkelijke bij. Door
invoer van andere rassen en door
kruisingen is het echte ras verloren
gegaan. Tegenwoordig imkert men

Raten met gesloten broed

Voorjaarsschoonmaak
Het bijenseizoen begint in januari
of februari. Als het wat warmer
wordt en mooi weer is om de witte
was buiten te hangen, dan voeren
de bijen een reinigingsvlucht uit.
Ze gaan bij voorkeur op je witte
was zitten en doen daar hun behoefte. De koningin begint met
eieren leggen en een deel van de
winterwerksters begint af te sterven.
Zwermen
Eén bijenkast bevat één koningin,
50 à 60.000 werksters en in het
zomerseizoen 100 tot 500 darren.
De koningin legt nu 2000 eitjes per
dag. Begin april begint het volk te
groeien en eind mei/begin juni
wordt de kast te klein. De koningin
neemt een deel van het volk mee:
ze gaan zwermen. De werksters
hebben zich volgezogen met honing en ze gaan op zoek naar een
geschikte nestplaats. Om dat te
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de honing geslingerd. Elk jaargetijde heeft zijn eigen honingsoort. In
het voorjaar bloeien de fruitbomen
en het koolzaad. In de zomer bloeien de acacia en de linde. In het najaar bloeit de heide en de balsemien. Honing is een natuurlijk antibioticum, zeer geschikt voor het
genezen van wonden. Het bevat
veel suiker en waterstofperoxide.
Lokale honing vermindert hooikoortsklachten, omdat er lokaal
stuifmeel in zit.

Koningin met werksters

voorkomen kan je een kast op de
eerste kast zetten.
Winterklusjes
In augustus gaat het volk zich
voorbereiden op de winter. De koningin gaat minder eitjes leggen en
het volk krimpt. Ook worden de
darren naar buiten gewerkt: de darrenslacht. Ze mogen er niet meer
in. In november stopt de koningin
met eitjes leggen. De temperatuur
in de kast daalt van 34 naar 12 graden Celsius in de bijentros. De bijen kruipen bij elkaar in een soort
tros en trillen met hun vleugels om
de tros op temperatuur te houden.
Bruidsvlucht
Om te voorkomen dat je koningin
weg vliegt met een deel van het
volk, kan je ook een kunstzwerm
maken. Je zet de koningin in een
nieuwe kast en je schudt er acht a
tien ramen met werksters in uit.
Ook zet je er suiker bij. De jonge
bijen blijven nu bij de koningin.
De oude vliegbijen vliegen terug
naar de oude kast. Zij voeden een
aantal larven met koninginnengelei
en kweken zo een nieuwe koningin. Een jonge koningin in een cel
heet een kwaker. Een uitgekomen
koningin heet een tuter. Na vier
dagen gaat de jonge koningin op
bruidsvlucht. Alle darren uit de

omgeving verzamelen zich. Tijdens
de bruidsvlucht wordt de koningin
door verschillende darren bevrucht.
De darren sterven direct na de bevruchting. Een koningin kan zes jaar
oud worden en heeft na de bruidsvlucht voor zes jaar genoeg voorraad.
Feromonen
Een deel van de communicatie vind
plaats door feromonen. Het alarmferomoon komt vrij bij een bijensteek. Het lokkende feromoon van
de jonge koningin zorgt ervoor dat
de darren van tientallen kilometers
ver komen om haar te bevruchten.
Het markerende feromoon is de geur
van de kast. Het onderdrukkende
feromoon van de koningin voorkomt
dat de werksters eieren gaan leggen.
Tot slot is er nog het feromoon van
stertselende bijen. Nadat een nieuwe
woonplaats is gevonden, zitten de
werksters met de kop naar de korf
en met het achterlijf omhoog feromonen te verspreiden, zodat alle
bijen de nieuwe korf in gaan.
Honing
De bijen verzamelen nectar, dat
wordt ingedikt in de kas. Nectar bevat 80% water. Honing bevat 16 tot
20% water. Pas dan wordt de cel
verzegeld met was. Als de raat minimaal driekwart verzegeld is, wordt

Producten
Naast honing zijn er nog vele andere bijenproducten. Met stuifmeelvalletjes kan het eiwitrijke stuifmeel gewonnen worden. Het vertraagt het verouderingsproces,
werkt darmontsteking tegen en
helpt bij hooikoortsallergie. Proppolis is bijenbalsem. De bijen halen
het van knoppen en bladeren. Het is
een natuurlijk antibioticum dat ontstekingen voorkomt. De bijen smeren alles ermee in en dichten er kieren mee. Koninginnengelei is een
superfood. Het werkt verjongend en
regenererend, remt het verouderingsproces, verlicht artritispijnen
en werkt als antidepressivum. Bijengif geeft energie en beïnvloed het
zenuwstelsel. Het werkt positief op
de spieren, pezen en gewrichten,
maar je krijgt wel bijverschijnselen.
In Rusland behandelen ze er MS
mee. Met hun waskliertjes maken
bijen honingraten. Je kunt er boenwas mee maken, kaarsen of wassen
beelden.

Koningin die uitkomt
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Uitgelicht
Tekst: Johan Schaerlaeckens

I

n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van
milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven.
Sluipmoordenaar stikstof
Ecologen winden er geen doekjes
om: er is iets wezenlijks aan het
veranderen in de ecosystemen op
voedselarme grond, zoals op de
Veluwe. Van eikenblad tot sperwer,
de hele keten kampt met voedingsstoffentekort en sterfte. De oorzaak
wordt gezocht bij de stikstofuitstoot
van de intensieve veehouderij.
Zo noemt ecoloog Arnold van den
Burg de Veluwe een ‘Wasteland’.
Hij somt op: "Sperwers zitten hier
niet meer. Er zaten hier vier paar
haviken, dat is nu nog één paar.
Wielewaal, draaihals, gekraagde
roodstaart, zomertortel, allemaal
verdwenen. Rupsen kunnen niet
meer overleven op de zomereiken
en hoe het de rest van de insectenwereld vergaan is, dat is alleen
maar gissen."
Zijn
grimmige
conclusie:
“Langzaam lijken bosecosystemen
op arme grond om te vallen door
een teveel aan mest uit de lucht en
in mindere mate door de stikstofuitstoot van de industrie en van het
verkeer. Ik verwacht niet dat het bij
eiken blijft. Ook andere soorten
zullen er uiteindelijk aan bezwijken."
Hij noemt het teveel aan stikstof
'het ergste probleem wat we hebben in de Nederlandse natuur'.
Maar doordat het zo langzaam gaat,
is bij beleidsmakers geen urgentie
om onmiddellijk te handelen, aldus
de ecoloog. De oorzaak van de achteruitgang in deze gebieden is al
lang duidelijk: “We produceren
vlees voor de hele wereld, maar de
mest blijft hier.

Ook
Hugh
Jansman,
faunaonderzoeker bij Alterra, is 'zich rot
geschrokken'. "Het gaat dermate
sluimerend dat het haast niet te zien
is, maar we maken ons grote zorgen."
Bron: Trouw
Wolven worden wereldwijd steeds
tammer
Wolven worden op veel plekken in
de wereld tammer, omdat ze dicht in
de buurt bij mensen leven. Wolven
voeden zich vaker met vee en jagen
steeds minder op wilde prooien.
Ook hun sociale gedrag verandert:
ze vallen nauwelijks nog mensen
aan. Mogelijk ondergaan de wilde
dieren een domesticatieproces waardoor ze zullen evolueren tot een
nieuwe hondensoort.
Wetenschappers analyseerden een
groot aantal studies waaruit blijkt
dat carnivoren tammer worden als
ze in de buurt van mensen leven.
Dat geldt bijvoorbeeld voor vossen
in Israël, leeuwen in India en beren
in Noord-Amerika. Deze dieren leven gedeeltelijk van afval in steden
en tolereren mensen daardoor dicht
in hun buurt. De wilde leeuwen in

India zijn inmiddels zelfs te bezoeken door toeristen.
Wolven lijken dezelfde ontwikkeling door te maken. De wetenschappers ontdekten dat het dieet
van grijze wolven wereldwijd al
voor 32 procent uit voedsel bestaat
dat eigenlijk voor mensen is bedoeld. De dieren trekken dan ook
steeds vaker naar bewoonde gebieden.
Zo eten wolven in Spanje en Griekenland vooral varkens, geiten en
paarden die op het land van boeren
leven. De dieren vallen nauwelijks
mensen aan en zullen mogelijk vaker met honden gaan paren.
De wetenschappers trekken daaruit
de conclusie dat grijze wolven in
door mensen bevolkte gebieden
zich genetisch zullen afsplitsen van
hun soortgenoten in afgelegen natuurgebieden.
“Mogelijk
zien
we een nieuw soort hond ontstaan,”
concluderen ze.
Bron: Nu.nl
Aarde is bosrijker dan gedacht:
467 miljoen hectare bos ontdekt
Waar hield die 467 miljoen hectare
bos zich al die jaren schuil? Nou,
in droge gebieden: plekken waar

wolven
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vaquita

meer water verdampt en door planten wordt opgenomen dan er in de
vorm van neerslag valt. Maar liefst
40 procent van de aarde wordt door
dergelijke droge gebieden bedekt.
En wetenschappers hebben nu dus
ontdekt dat veel van deze droge
gebieden bossen herbergen. En al
die bossen samen beslaan ongeveer
467 miljoen hectare. Dat betekent
dat de aarde veel bosrijker is dan
gedacht. Met de nieuwe ontdekking neemt het deel van de aarde
dat met bos bedekt is, in één klap
met maar liefst 9 procent toe.
De ontdekking is daarnaast ook
belangrijk voor klimaatonderzoek.
Want bossen doen dienst als koolstofputten: ze absorberen koolstofdioxide. Om te achterhalen hoeveel
koolstof er door de aardse landschappen geabsorbeerd wordt,
moeten we eerst weten hoeveel bos
er op aarde te vinden is.
Bron: www.scientas.nl
Mexico zet dolfijnen in om bedreigde soortgenoot op te sporen
De Mexicaanse regering gaat drie
getrainde dolfijnen inzetten om hun
bedreigde soortgenoot, de vaquitadolfijn, op te sporen. De hulp van
de dolfijnen moet ervoor zorgen
dat de ernstig met uitsterven bedreigde vaquita-populatie wordt
gered.
Op het moment zijn er minder dan
veertig exemplaren in het wild. De
vaquita ofwel Californische bruinvis, een kleine dolfijn met een plat-

te neus, wordt bedreigd met uitsterven vanwege het vissen met kieuwnetten op garnalen in de Golf van
Californië. De bruinvissen raken
verstrikt in de netten en overlijden.
De getrainde dolfijnen worden in
september ingezet en zodra een
vaquita is gelokaliseerd wordt deze
gevangen en overgebracht naar een
speciaal verblijf. Daar hoopt Mexico
de populatie van de kleine dolfijnsoort weer op te krikken.
Bron: ANP
Europees beschermingsplan voor
de zomertortel
Zomertortels druppelden weer het
land binnen. Inderdaad: ‘druppelen’,
want het zijn er wéér minder dan
vorig jaar. De zorgen over het lot
van de zomertortel worden internationaal gedeeld. Daarom wordt nu
gewerkt aan een internationaal actieplan. Gloort er nog hoop voor de
zomertortel of is het too little, too
late?
Het gebeurt steeds vaker dat het
broedseizoen voorbij gaat zonder
dat je een zomertortel hebt horen
koeren. Het is eigenlijk schandalig
dat de zomertortel desondanks binnen de Europese Unie nog altijd op
grote schaal bejaagd mag worden.
De oorzaken voor de achteruitgang
liggen in intensieve landbouw in de
broedgebieden, in ingrijpende veranderingen in de Afrikaanse overwinteringsgebieden (Sahel) als gevolg van een toenemende bevolking
en in de jacht.

Midden jaren zeventig werd de
broedpopulatie van de zomertortel
geschat op 35.000 tot 50.000 paar
en kwam de soort nog bijna overal
in Nederland voor. Nu zitten we
hooguit op 2000 broedparen.
Onder auspiciën van onder meer de
Europese Commissie, wordt gewerkt aan een actieplan voor de
zomertortel. Het doel is om de achteruitgang van de zomertortel te
stoppen en op langere termijn een
toename van de populatie mogelijk
te maken. In het plan worden tal
van acties benoemd die de zomertortel ten goede moeten gaan komen: verbetering van de kwaliteit
van broed- en overwinteringsgebieden, betere regulering van jacht,
onderzoek, bewustzijnsbevordering
en internationale samenwerking.
Een heet hangijzer bij de onderhandelingen over de inhoud van het
actieplan is de jacht. De jacht op de
zomertortel is nog altijd toegestaan
in tien EU-lidstaten.
Redactie: Zo kan het niet lang meer
goed gaan met onze zomertortel. In
mijn jeugd was dit prachtige trekduifje een talrijke broedvogel in de
Chaamse bossen. Turkse tortels
waren er toen nog niet.
Als we niets doen wacht de zomertortel hetzelfde lot als de Amerikaanse trekduif. Er waren er ooit 3
tot 5 miljard. In luttele jaren waren
ze uitgestorven door toedoen van de
Europese kolonisten.
Bron: Vogelbescherming Nederland

… Het is eigenlijk
schandalig dat de zomertortel
desondanks binnen de
Europese Unie nog altijd op
grote schaal bejaagd mag
worden ...
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Met Wim in het theehuis
Tekst: Sandra Reijnders

W

e hebben een nieuwe voorzitter, dus ga ik op pad om
er achter te komen wat hij zoal
doet in het dagelijks leven en wat
hem opviel bij Mark & Leij. Op
een lekkere lentedag ben ik voor
een interview bij Wim Gijzen, die
in mei net 60 geworden is. Hij
woont in een voormalige schaapskooi aan de Kerkdreef. De inrichting is knus en smaakvol met veel
natuurlijke materialen en aardetinten. De tuin is ruim met een
landelijk uitzicht. In de tuin, onder een afdak, beschut tegen regen en wind, gaan we zitten. Daar
zitten Wim en partner Rian vaak
in de avond. Ze noemen het “ons
theehuis”.
Ziekenbroeder
Wim werkt vijf dagen per week.
Twee dagen per week werkt hij bij
de GGD in Dordrecht in een beleidsfunctie. De andere drie dagen
werkt hij als trainingscoördinator
bij Defensie in Vugt. Hij traint er
mensen uit de zorg. Die leren er
omgaan met calamiteiten, samen
met collega’s van de brandweer en
de politie. Het gaat dan over chemische, biologische, radiologische
en nucleaire besmettingen, risico's
of gevaren. Voorbeelden zijn: omgaan met gevaarlijke stoffen, ebola,
chemische stoffen langs de weg,
bommetje in de metro, enz. Hoe
pak je dit aan en zorg je tegelijkertijd voor je eigen veiligheid. Wim
zijn jarenlange ervaring als ziekenwagenbroeder (officieel ambulance
verpleegkundige) is een meerwaarde in dit werk.
Veelzijdige club
Het beeld dat Wim van Mark &
Leij had, was het beeld van een
onderzoeksclub. De fotowerkgroep
kende hij van de kunstmarkt. Wim

was positief verrast hoe veel we
doen aan beleidsadviezen aan gemeenten en andere instanties. We
tellen dus niet alleen kikkers en vissen. Ook onze juridische activiteiten
had hij niet verwacht. Er is veel kennis binnen Mark & Leij op heel diverse vakgebieden. We worden
daarom door instanties om advies
gevraagd. Die veelzijdigheid mogen
we meer gaan uitdragen.
Verbinden
Mensen verbinden en mensen motiveren is de uitdagende rol die Wim
voor zichzelf als voorzitter weggelegd ziet. Hij wil mensen betrekken
bij wat er gebeurt. Het is goed als
werkgroepen kennis van elkaars
werk hebben. Over elkaar lezen is
niet genoeg. Het is leuk om ervaringen te delen en anderen hierin mee
te krijgen. Als voorzitter heeft hij
niet veel inhoudelijke kennis. Een
beetje kennis is voldoende. Weten
waar en bij wie je moet zijn, is voor
Wim heel belangrijk. Hij werkt full
time, dus het komt vooral op de
avonduren aan. In die avonduren is
hij voor Mark en Leij zijn netwerk
aan het opbouwen.
Diversiteit
Wim heeft een doctorandus titel
voor zijn naam staan. Naast zijn verpleegkundige- en managementoplei-

ding, is hij ook afgestudeerd in Algemeen Sociale Wetenschappen
(ASW). In de ASW wordt vanuit
diverse perspectieven naar een verschijnsel of fenomeen gekeken. Er
wordt gebruik gemaakt van een
combinatie van de diverse sociale
wetenschappen en niet alleen vanuit
een sociologische, antropologische
of psychologische benadering. Voor
Wim is zaken vanuit verschillende
hoeken bekijken een levensmotto
geworden.
Duurzaam
Tot slot noemt Wim nog duurzaamheid als leidend uitgangspunt in zijn
leven. Op zijn huis liggen 16 zonnepanelen, waardoor het huishouden bijna zelfvoorzienend is in
stroom. Warm water komt van de
zonneboiler. In de moestuin werken
Wim en Rian biologisch, ver weg
van de agrarische buur die wel gif
gebruikt. Zijn zaden koopt Wim bij
Vreeken en bij Velt, de Vereniging
voor ecologisch leven en tuinieren.
Uiteraard past hij wisselteelt toe en
combineert hij planten die elkaar
helpen. De uitjes en knoflook staan
dus naast de worteltjes en tussen de
kool staat selderij.
Dus: aan alle kanten duurzaam
verbinden. Dat is wat we gaan
merken komende jaren!
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Waarnemingen in de streek

Een (niet zo willekeurige) greep
uit de waarnemingen
Nauwelijks zijn de ganzen vertrokken of de steltlopers die de winter
in Afrika hebben doorgebracht
trekken vanaf begin maart door,
waarbij de Bleeke Heide en de
Castelreesche Heide in trek zijn.
Vele soorten steltlopers foerageren
dan een of meerdere dagen langs
de modderige oevers van de water-

Bosuil uit Alphen, foto Harrie Timmermans

I

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

plassen. In totaal werden 24 soorten
steltlopers gezien, waaronder steltkluut, goudplevier, zilverplevier,
kluut, zwarte ruiter, krombekstrandloper, Temmincks strandloper en
bokje. Vooral de grote aantallen
bontbekplevieren dit jaar trokken de
aandacht. Op 5 mei werden niet
minder dan 76 exemplaren op de
Bleeke Heide geteld. Een paartje
kluten broedde op de Bleeke Heide,
maar het schijnt mislukt te zijn.
Zwarte wouwen, maar vooral rode
wouwen werden dit voorjaar regelmatig gezien. Op 3 maart werden
maar liefst 3 rode wouwen gezien
op de Castelreesche Heide. Een
paartje slechtvalken broedt weer op
de kerktoren van Alphen.
Op 17 april werd een visarend gespot op de Bleeke Heide en op 12
maart eveneens op de Bleeke Heide
een velduil. Op 12 maart werd een
raaf gezien op de Regte Heide. In
mei werd tweemaal een visdief gezien op de Regte Heide en van eind
april tot half mei werden regelmatig
zwarte sterns gezien. Op 31 maart
werd een purperreiger gezien op de
Bleeke Heide en op 17 april en 25
mei werd respectievelijk op de Regte Heide en de Bleeke Heide een
kleine zilverreiger gezien, een
zeldzame gast in
onze streek. De
grote zilverreiger werd in het
voorjaar regelmatig
gezien
Reebok in de tuin van Henk
en Silvia Laarhoven, foto
Silvia Laarhoven

Tekst: Jan Vermeulen

door het gehele Mark & Leijgebied.
Middelste bonte spechten werden in
maart regelmatig waargenomen in
de landgoederen rondom Chaam en
Ulvenhout.
Kwartels werden alleen gehoord/
gezien bij de Kerzelse Beek en
nachtzwaluwen werden alleen nog
maar gezien op de Regte Heide.
Kraanvogels werden allen begin
april enkele malen gezien in ’t
Merkske. Vuurgoudhaantjes werden met enige regelmaat vooral gezien op de landgoederen rondom
Chaam en Ulvenhout.
Hoopvolle en zorgelijke
ontwikkelingen
Met de roodborsttapuit, grasmus,
tuinfluiter, blauwborst en de spotvogel gaat het goed en deze vogels
worden van alle kanten gemeld
voor deze rubriek.
Het voorjaar is echter ook voor diverse soorten aanleiding om zich
(alweer) ernstige zorgen te maken.
Met de nachtegaal is het triest gesteld. De paar waarnemingen van
de nachtegaal komen alleen van het
natuurgebied ‘t Merkske. Met de
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zomertortel is het zeer droevig gesteld met slechts 3 waarnemingen
van de Regte Heide, ’t Merkske en
Wortel-Kolonie. Het ziet er naar uit
dat we die vogel gaan verliezen.
Met de grutto en kievit gaat het
bergafwaarts en er broeden niet zo
veel exemplaren meer in onze
streek. Met de wielewaal gaat het
bar slecht en er werden slechts 6
waarnemingen gemeld, het merendeel uit ’t Merkske. Patrijzen worden hier en daar nog wel gezien,
maar het aantal is een fractie van de
aantallen die jaren geleden gezien
werden. De fluiter, vroeger een vogel die je op de landgoederen en in
de staatsbossen regelmatig hoorde,
wordt niet meer gezien en lijkt verdwenen. Met de koekoek gaat het
wat beter en er zijn beslist meer
waarnemingen gemeld dan vorig
jaar. Het is onduidelijk waarom de
ene soort weer wat vooruitgaat en
een andere soort achteruitgaat.
Slechtere omstandigheden in overwinteringgebieden, klimaatsverandering, biotoop, minder insecten?
Wie het weet mag het zeggen!

Bijzondere waarnemingen

Dwergmeeuw (foto pag. 25)
In april en mei werd diverse malen
een dwergmeeuw gezien op de

Bleeke Heide. Deze eeuw werd vrijwel jaarlijks een dwergmeeuw gezien op de Bleeke Heide (in totaal
44 waarnemingen). Dwergmeeuwen
zijn in Nederland zeldzame broedvogels. Op doortrek worden ze in
groter aantal waargenomen. Dwergmeeuwen zijn vrij klein en maken
daardoor niet veel indruk op een
roofdier dat een nest nadert. Ze wonen dan ook graag bij een kolonie
kokmeeuwen - deze zijn veel agressiever - en maken hier gebruik van
bij het verjagen van (mogelijke) vijanden. Dwergmeeuwen hebben qua
uiterlijk en levenswijze veel gemeen
met moerassterns.
Zwarte Wouw
In april en mei werd een zwarte
wouw waargenomen in ’t Merkske.
De zwarte wouw is een zeldzame
gast in onze streek. In totaal werd de
roofvogel 27 maal gezien, de eerste
keer op 20 mei 1983 op de Strumpt.
De zwarte wouw heeft een groot
aanpassingsvermogen en een groot
verspreidingsgebied, met diverse
ondersoorten of misschien wel soorten. Hij broedt ook in Afrika en
Australië. Trekt bij ons vooral door
in het voorjaar in zeer klein aantal.
Vanaf 2009 broedt hij jaarlijks in
Nederland, zij het maar in enkele
paren. Hij jaagt vaak op kleine visjes, die hij met zijn poten van het
wateroppervlak vandaan plukt.
Hop
Op 2 mei werd een hop gezien bij de
Huisvennen. De hop is een zeer
zeldzame vogel in onze streek. In
totaal werd de hop 16 maal gezien
de laatste 50 jaar. De hop is gemakkelijk te herkennen aan het roodbruine verenkleed met een lange
zwart gepunte kuif, die kan worden
opgezet als de vogel opgewonden is.
De staart en de vleugels zijn zwart
en getekend met brede witte strepen.
De snavel is lang en dun. Een opvallende eigenschap is de uitgesproken
stank die het dier verspreidt omdat
enerzijds het nest nooit wordt
schoongemaakt (voedselafval en
mest blijven achter) en anderzijds

omdat het vrouwtje een klier heeft
aan de basis van haar staart, die
tijdens de broedtijd een zware
stank verspreidt. Een bijnaam voor
de hop is dan ook drekhaan. De
hop is een insectenetende weidevogel. De roep van de hop klinkt als
hoep, hoep, en hoewel het geluid
niet luid is, is het toch op grote afstand hoorbaar.
Braamsluiper (foto pag. 24)
In april en in mei werd een braamsluiper gezien op de Regte Heide
en in Kalishoek. Deze eeuw is de
braamsluiper een zeer zeldzame
verschijning geworden in onze
streek. Voor de eeuwwisseling
werd de vogel veel vaker gezien,
zelfs bij veel vogelaars in hun eigen tuin. De braamsluiper is, zoals
de naam wellicht al doet vermoeden, een vogel die meestal onopgemerkt blijft. Zo zingt de soort vooral de weken rond Koningsdag uitgebreid, en is hij de rest van het
jaar bijzonder zwijgzaam. Erg
bontgekleurd is de braamsluiper
niet, maar slechts weinig vogelsoorten hebben zo'n witte keel; alleen de grasmus. Dat maakt samen
met de uitbundige zang de braamsluiper niet zo moeilijk te herkennen voor wie er een meent te zien
in het struikgewas.

Hop, foto Janus Verkerk, Stichting Saxifraga

Zwarte wouw, foto Martin Mollet,
Stichting Saxifraga
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Grauwe Vliegenvanger
Een aantal zangposten van de grauwe vliegenvanger werden dit voorjaar vastgesteld langs de Kleine
Slingerdreef en in de omgeving
van de Royaaldreef (verlengde van
de Slingerdreef). De grauwe vliegenvanger is een steeds zeldzamer
wordende verschijning in onze
streek. Grauwe vliegenvangers
houden zich vooral op in bosranden en open bossen. Vanaf één of
meerdere vaste uitkijkposten maken ze korte snelle vluchten achter
vliegende insecten aan, die vaak in
de lucht gevangen worden of van
bladeren worden afgepikt. De grauwe vliegenvanger is grijsbruin van
kleur en valt daardoor niet op. Ook
het geluid is niet erg opvallend,
waardoor de soort vaak over het
hoofd gezien wordt. De grauwe
vliegenvanger valt voornamelijk op
door zijn gedrag: stilzitten vanaf
een uitkijkpost (tak, paaltje of prikkeldraad) en vanaf daar vliegende
insecten vangend.

Uit de mailbox

Theo Schutte op 3 maart:
Vanochtend zingende grote lijster
en geelgors, allebei ook in zicht.
Twee watersnippen en twee zingende veldleeuweriken. Kieviten
ook aan de balts. Drie hazen waarvan twee met mandje.
Joost van den Ouweland op 3
maart:
Vanmiddag met Rob Beenen een
toerke gelopen langs de Strijbeekse
Beek achter de Huisvennen. Zingende geelgors(1), zingende boomleeuweriken (2) en putters(2), baltsende kieviten (5+) maar de kers
op de taart was een achttal laag
overvliegende kraanvogels.
Johan Schaerlaeckens op 6
maart:
Gisteren met de (6-koppige)
Chaamgroep paartje brilduikers op
het Dennegoorven. Aan de over-

Grauwe vliegenvanger, foto Luc Hoogenstein,
Stichting Saxifraga
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kant van de weg 2 jagende slechtvalken. Een van de vogels plukte
een spreeuw uit de lucht. Op de
Bleeke Heide 70+ grutto's en ook
veel wulpen. Enkele malen ging
heel de vogelbevolking (inclusief
ganzen) de lucht in maar de aanstichter konden we niet vinden.
Vanmorgen zingende tjiftjaffen op
de Strijbeekse Heide en (minstens) 3
zingende boomleeuweriken op grens
Rette/Strijbeeksche Heide.
Jan Vermeulen op 6 maart:
Vandaag een lange wandeling gemaakt vanaf Baarleseweg – Generaalbaan – Franse Baan – De Velden
– Alphense Bergen weer terug naar
Baarleseweg. Gezien; veldleeuwerik
zingend, enkele baltsende kieviten
(begint een zeldzaamheid te worden
in onze streek), jodelende wulp, 2
geelgorzen, 3 rietgorzen, grote lijster, groene specht, 2 baltsende buizerds, vuurgoudhaan, 5 grutto’s, 2
knobbelzwanen.
Twan Mols op 6 maart:
Op de Rielsche Heide ook al wat
voorjaar met 4 grutto’s (foto pag.
25), zingende veldleeuweriken en
geelgorzen, baltsende graspiepers en
kieviten, jodelende wulpen, weliswaar een beetje voorzichtig nog
maar toch leuk, een koppeltje patrijzen, een jagende slechtvalk, diverse
blauwe kiekendieven, vrouwtjes en

een mannetje een sperwertje, man
torenvalk, 4 buizerds en als kers op
de taart een smelleken die achter
een van de honderd spreeuwen aan
zat.
Harrie Timmermans op 9 maart:
Ik heb de slechtvalken deze middag
weer gezien hier in Alphen op de
kerktoren en of het ’n koppel is
weet ik niet, maar er waren er twee.
Johan Schaerlaeckens op 11
maart:
Zojuist 2 mannetjes en wijfje zomertaling Bleeke Heide. Gisteren
zaten ze er nog niet dus pas gearriveerd. Ook 200+ wulpen, 35 grutto
(kwamen aanvliegen) en 3 paartjes
baltsende geoorde futen. Verder het
bekende arsenaal aan vogels.
Johan Schaerlaeckens op 12
maart:
Vanmorgen met de Chaamgroep
migrerende velduil rand Bleeke
Heide. Langdurig en goed kunnen
bekijken. De zomertalingen konden
we niet terugvinden. Veel atalanta's
en citroentjes.
Erik Rijnen op 14 maart:
Vanochtend een ronde over Castelreesche Hei en Broskens gedaan.
Castelreesche Hei: 53 grutto's, min.
60 scholeksters, 10 wulpen
(baltsend), 5 zangposten roodborst-
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Braamsluiper, foto Mark Zekhuis,
Stichting Saxifraga

vanaf ’t Castelsbaantje, Dus eigenlijk heel ver weg!!
Ik had er heen kunnen lopen maar
ik denk dat ik ’t dan verstoor en dat
kan niet de bedoeling zijn he!! Kijk
maar even, ze staan er op maar niet
echt klasse hoor!!!

tapuit, zingende boom- en veldleeuwerik, 1 zangpost geelgors.
Min. 20 bergeenden, een deel druk
baltsend. Idem slobeenden, koppel
pijlstaarten, krakeenden ca. 10 kuifeenden, ca. 14 witgatje, 5 knobbelzwanen, 2 futen, 3 zilverreigers, 4
Reeën. 1 konijn (ook al een bron
van vreugde tegenwoordig..)
Eikelenbosch: een koppel patrijzen,
19 ooievaars en 300 kokmeeuwen
op een geploegd veld.
In Broskens op een plek of 10 geelgors, waarvan enkele al zingend.
Verder o.a. havik, blauwe kiekendief, klapekster, torenvalk op nest,
steenuil, veel buizerds, blauwborst
(1 man, al zingend), veel roodborsttapuiten, enkele ringmussen, kleine
bonte specht, een stuk of 7 koppels
wulpen, kieviten, dodaarzen, scholeksters, wat hazen en reeën. Plus
eerste dagpauwoog van het jaar.
Johan Schaerlaeckens op 22
maart:
Vanmorgen zat het paartje zomertalingen op de poel links van het pad
(v.d. Heining). Van het 2e graanveldje (nog niet geploegd, rijk aan
muizen) vloog een wijfje blauwe
kiek op. Verder 3 foeragerende ooievaars, 1 kemphaan, 15 grutto's,
100+ wulp, 10-tallen paartjes kievit
op agrarisch deel en 12 hazen. Patrijzen krijg ik niet gevonden, ook
niet waar Harry ze zag.

Erik Rijnen op 26 maart:
Vanmiddag kort na middaguur een
hele leuke waarneming op Bleeke
Hei. Een groep van c. 70 pijlstaarten
kwam aangevlogen en landden op
de plas. Nooit eerder zo'n grote
groep gezien en ook al redelijk laat
in het voorjaar. Op Castelreesche
Hei zingende fitis. Verschillende
baltsende grutto's waarvan er hopelijk gaan broeden. Tegenvallend:
slechts één zingende veldleeuwerik.
Verder o.a. lepelaar, zwarte ruiter en
zomertalingen.
Johan Schaerlaeckens op 30
maart:
Mijn eerste zwartkop dit jaar in eigen tuin.
Henk en Silvia Laarhoven op 30
maart:
Vandaag (30-3) vlogen er 2 oranjetipjes door de tuin, een mannetje
en een vrouwtje.
Johan Schaerlaeckens op 31
maart:
Vanmorgen 2 kluten Bleeke Heide.
Begin van de week 2 zwartkopmeeuwen in zomerkleed maar die
zag ik vanmorgen niet. Ook baltsroep tureluurtje. Bij uitkijkinham
zingende zwartkop.
Harrie Timmermans op 1 april:
Deze 4 kraanvogels gefotografeerd

Frank Degenaar op 1 april:
Gisteren 31 maart hoorde ik de
boomkikkers op het broek roepen,
Rond 21.30h. Vreemd genoeg reed
toen nog een jeep, niet van natuurmonumenten, in het gebied rond en
banjerde een jongen met 2 loslopende grote honden dwars door het
gebied buiten de paden en joeg
daarbij snippen, oeverlopers en
kramsvogels op. Niet dat hij daar
oog of oor voor had. Was volledig
geabsorbeerd door zijn iPhone.
Will Woestenberg op 8 april:
Vanmiddag rond half vier zagen
wij een rode wouw tussen Chaam
en Ulvenhout ter hoogte van ‘t
Broek.
Frank Degenaar op 10 april:
Boven het plein van de Hemelse
Vrede, in de volksmond wel Blokkenweide genoemd, vlogen gisteravond 2 huiszwaluwen. Dan zie je
toch dat de beste locaties als eerste
bezet worden!
Jan Vermeulen op 12 april:
Vanmiddag een tuinfluiter gehoord
en gezien op de Hondsdonk.
Vroegste waarneming van mij ooit.
Henk en Silvia Laarhoven op 16
april (foto pag 21 en 26):
Vandaag waren en 2 reebokken in
de tuin. Ze renden achter elkaar
aan, prachtig om te zien.
Henk & Silvia Laarhoven op 16
april (foto pag 25):
Nadat afgelopen donderdag (13-3)
het mannetje bonte vliegenvanger
zich in de tuin liet zien, is vandaag
ook het vrouwtje gearriveerd.
Twan Mols op 17 april:
Vanmorgen 10.00h vloog er een
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Dwergmeeuw, foto Rik Kruit, Stichting Saxifraga

weg staan. Ook bij vliegveld GilzeRijen zingen verschillende veldleeuweriken. Ook heb ik al op 4
verschillende plaatsen zwarte roodstaarten gezien en gehoord.
Eerder deze week zagen wij een
koppeltje patrijzen in een weilandje
direct grenzend aan de Wouwers in
Alphen maar nog binnen het Bels
Lijntje. Evenals vorig jaar zitten
daar ook verschillende konijnen.
Voor het eerst in lange tijd zat de
slechtvalk weer eens aan de zijkant
van de spits, daar waar hij vorig
jaar bijna dagelijks te zien was.

visarend over de Bleeke Heide richting noorden.
Frank Degenaar op 17 april:
Vanmorgen gekraagde roodstaart
en bij camping buitenlust minimaal
4 roepende bonte vliegenvangers.
In het Broek weer de koekoek: nu
met nestmateriaal, niet te geloven,
hè?
Will Woestenberg op 17 april:
Vanmorgen met een zwaar gedecimeerde zondagsgroep een rondje ‘t
Broek, slingerdreef en Staatsbossen
gefietst: onderweg o.a. een luid roepende koekoek, grasmussen, zwarte
specht, kuifmees, goudhaantje, roepende goudvink en een havik, en de
eerste gekraagde roodstaart. Tevens
enkele buizerds en een zeer hoog
vliegende torenvalk. Op het Ossengoor verschillende paartjes geoorde

Harrie Timmermans op 27 april:
A.u.b. Jan hier een bosuil uit Alphen (foto pag. 21).
futen en dodaarsjes, een paartje futen, kuifeenden en wilde eenden,
grauwe ganzen, canadaganzen en
nijlganzen en boven het water veel
boerenzwaluwen maar zeker zoveel
huiszwaluwen, enkele tientallen.
Op camping Buitenlust hoorden en
zagen we 3 bonte vliegenvangers.
Ik fiets al 2 weken iedere dag op en
neer richting het Rijens Broek. Bij
de Gilze Heide hoor ik iedere morgen 2 tot 3 geelgorzen en verschillende veldleeuweriken. Opvallend
genoeg hoor ik ze iedere morgen
maar niet aan het eind van de middag als ik terug richting Alphen
fiets. De geelgorzen zingen meestal
een meter of 25 van de weg verwijderd vanaf de grond. Alleen op eerste paasdag, toen er vroeg in de
morgen nauwelijks verkeer was,
zongen ze ook vanuit de bomen die
recht langs de

Grutto, foto Twan Mols

Bonte vliegenvanger, foto Silvia Laarhoven

Henk & Silvia Laarhoven op 28
april:
Vanmiddag op de Bleeke Heide: dwergmeeuw (fraai volwassen
exemplaar in zomerkleed), zwarte
stern, bokje, 3 zwarte ruiters, 3 oeverlopers, 8 kleine plevieren en 6
gierzwaluwen
Frank Degenaar op 2 mei:
Op 30 april arriveerden de eerste
gierzwaluwen boven de Blokkenweide: daar hebben we weer 90
dagen plezier van!
Will Woestenberg op 3 mei:
Eerder deze week hoorde ik een
bonte vliegenvanger in villawijk
Het Zand, in de Zandstraat in Alphen. Even later ontdekte ik de vogel
in het struikgewas.
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Twee reebokken in de tuin van Henk en Silvia
Laarhoven, foto Silvia Laarhoven

Sandra Reijnders op 7 mei:
Het kwettert, piept, fluit en tjilpt in
de bosjes rond de Kerzelse beek en
langs het Balleman wandelpad. De
meesten herken ik niet, maar de
putter, de kwartel en de kievit lieten
zich wel heel duidelijk aan me zien
gisteravond. Alle drie als koppeltje.
Jan Vermeulen op 15 mei:
Vanmorgen deze 3 soorten gezien/
gehoord in het Chaamse. Het was
tijden geleden dat ik die gezien heb
(in het Chaamse, wel in Iran gezien). Langs de Bosweg zingende
braamsluiper, langs de Kleine Slingerdreef grauwe vliegenvanger en
langs de Kleine Slingerdreef een
roepende wielewaal.
Stein Leestmans 15 mei:
In het Merkske zijn er ook twee
zangposten van grauwe vliegenvanger. Een in de Schootsen Hoek en
een tussen Ginhoven en Heikant
(Zondereigen). Braamsluiper is
voor de regio inderdaad heel zeldzaam: maar gelukkig passeert de
soort nog ieder jaar één dag in mijn
tuin... Paar jaar terug nog broedvogel in mijn tuin.
Joost van den Ouweland op 17
mei:
Onlangs bleek dat het vuurgoudhaantje wat mij betreft voor de kat
zijn viool zingt en toen op zondagmorgen bij Vroege Vogels het geluid van de sprinkhaanzanger werd
afgedraaid hoorde ik een halve minuut letterlijk niets maar … deze
avond hoorde ik vanuit mijn luie
stoel in de tuin van mijn eigen huis,

weliswaar ver weg in
noordwestelijke richting
maar desalniettemin onmiskenbaar, de boomkikker (minimaal twee).
Vervelend dat je dan al
die overvliegende vliegtuigen en passerende
auto’s ook goed hoort.
Reactie Jan Vermeulen: Wie dat gelooft
krijgt een fiets!

Joost van den Ouweland op 19
mei:
Vanavond toch maar op onderzoek.
Rond tien uur naar het verste punt
van het Broek gefietst. Toen aan
beide zijden van de weg de boomkikkers begonnen te roepen langzaam richting Snijderseweg gelopen. Daar stond Jantje Struijs ook te
luisteren. Die wist te vertellen dat ze
gisteravond veel feller riepen en dat
ze ook aan de Zuurstraat bij de minicamping zaten. En inderdaad op
de Snijderseweg kwam van die kant
ook het bekende gekekker. Omdat
hij beweerde dat ze ook bij de waterzuivering zaten daar samen naar
toe gefietst en…. jawel: twee roepende exemplaren. Dat is dus hemelsbreed een paar honderd meter
van mijn huis.
Will Woestenberg op 20 mei:
Dit jaar heeft er weer een koppeltje
scholeksters gebroed op één van de
platte daken op het industrieterrein
in Alphen. Drie dagen geleden zagen we de oudervogels met één jong
nog op het dak lopen. Eergisteren
stond één van de oudervogels met
twee jongen onder haar vleugels op
de grond. Gisteravond had zij nog
maar één jong bij maar de tweede
oudervogel was niet te zien. Misschien dat die met het tweede jong
op stap was. Het is al zeker voor het
vijfde jaar (misschien zelfs al vaker)
op rij dat er een koppeltje scholeksters op het industrieterrein broed,
en altijd op een plat dak. Ook in
voorgaande jaren hebben we nooit
meer dan twee jongen gezien.

Johan Schaerlaeckens op 29 mei:
Gisteren herenigd met mijn dierbare Chaamgroep. Fietsrondje Dennegoorven - Bleeke Heide: oeverzwaluwen, 2 paar alarmerende
wulpen (1 week oud jong op pad),
alarmerende grutto's (wij maar een
paar), 5 zingende spotvogels, 2
gele kwikstaarten (1ste waarneming = broedgeval), 2 zingende
veldleeuweriken, 2 patrijzen, 1 mogelijk van nest (we vreesden dat we
ze op Bleeke Heide kwijt waren).
Aan mijn huis 3 paar huiszwaluwen, 1 paar gierzwaluwen.

In deze rubriek
zijn de waarnemingen tot en
met 31 mei 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
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Masterclass Macrofotografie
door Daan de Vos
Tekst: Sandra Reijnders
Foto’s: Daan de Vos

O

p 16 maart kwam Daan de
Vos bij ons een lezing geven
met de titel “Masterclass macrofotografie”. Als hij begint te vertellen, houdt hij niet meer op. Hij
had dan ook een powerpoint presentatie met 157 dia’s bij zich.
Daan is één en al enthousiasme als
hij vertelt over macrolenzen, hulpmiddelen en superkleine beestjes.
Voor de fotografen in het publiek
viel er veel te leren en ook voor de
niet-fotografen was het een zeer
boeiende lezing.
In zijn achtertuin heeft Daan een
lichtbak, die in het verleden diende
voor het bekijken van röntgenfoto’s. Als het gaat schemeren schakelt Daan de lichtbak aan en komen
er allerlei vliegjes op af, die dan
goed te fotograferen zijn. Met een
extra handflits hef je het tegenlichteffect op. Op deze manier lijken de
vliegjes wel buitenaardse wezentjes.
Voor het fotograferen van vlinders
gebruikt Daan een lange macrolens.
Een grotere afstand is dan mogelijk.
Het is wel zwaar tillen en er is veel
storende omgeving zichtbaar. Daan
zijn favoriet bij het fotograferen

Lieveheersbeestje op lichtbak

van bloemen is de korte 50 mm macro. De hoek is groter en de achtergrond is al snel vaag, waardoor alle
aandacht naar de bloem gaat.
Er komen nog vele fotografie vaktermen voorbij die bij mij niet blijven hangen, maar de plaatjes zijn
prachtig. We zien een sprinkhaan
met legboor, een bijenorchis en een
steenrode heidelibel. Het oranjetipje
en het geaderd witje zitten samen op
een pinksterbloem. Daan verklapt
een aantal locaties om bijzondere
soorten te spotten.

Daan gaat altijd op pad met een
bepaald doel. Vooraf leest hij zich
in, in de vlinder die hij wil fotograferen en de gastplanten van die
vlinder. Het oranjetipje bijvoorbeeld vind je op look-zonder-look
en op pinksterbloem. Die vind je
op landgoed Wolfslaar. Tegen de
avond gaat hij er heen en zoekt hij
hun mogelijke rustplaats in de luwte, bijvoorbeeld een komvormige
laagte langs de bosrand. Hij wacht
tot de vlinders gaan rusten en markeert de plaats met een rood lintje.
De volgende ochtend, een half uur
voor zonsopkomst, gaat hij er heen
en stelt hij zijn camera op. Als dan
de zon opkomt kan hij met een hoge sluitertijd (8/1000 seconde)
prachtige plaatjes schieten terwijl
de vlinder zich in de zon aan het
opwarmen is. Zo fotografeerde
Daan ook de bandheidelibel in
Uden en het icarusblauwtje. Bij een
ondiepe poel met weinig riet fotografeerde Daan een uitsluipende
libel. Na een heldere nacht komen
ze boven water. Ze hebben dan drie
jaar onder water geleefd.

Als dan de zon opkomt kan hij met
een hoge sluitertijd (8/1000 seconde) prachtige plaatjes schieten terwijl de vlinder zich in de zon aan
het opwarmen is. Zo fotografeerde
Daan het icarusblauwtje.
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Wat de foto’s van Daan de Vos bijzonder maakt, zijn de pasteltinten
en de belichting. Hij werkt met de
gouden en de zilveren kant van het
reflectiescherm, maar ook het glimmende bodempje van de zalmverpakking doet dienst. Als je het nat
spuit en op de achtergrond zet krijg
je een parelend effect. Bladeren of
mos kan je in de zonneklep leggen,
voor een mooie voorgrond tint.

Daan heeft ook een bijzondere interesse in het fotograferen van kleine paddenstoeltjes. Hij neemt daarvoor ook allerlei attributen mee.
Voor het fotograferen van het 1,5
cm hoge wasplaatje bijvoorbeeld,
gaat de camera op een kersenpittenzak en erboven houdt hij een
reflectiescherm. Zelf ligt hij op zijn
buik met teek werende kleding aan.
Onder het paddenstoeltje legt hij
een lampje voor belichting van onderaf. Het resultaat is net een schilderij.
In maart begint het macro seizoen
met de bosanemoon. In het bos is
het donker, dus heeft Daan lampjes
met kleurfilters erop. Het hoeft
allemaal niet duur te zijn: de kersenpitzak komt van de Aldi, de
lampjes van de Action evenals de
van kleur veranderende lampjes. Je
kan ze bijvoorbeeld achter het reflectiescherm leggen. Ook legt
Daan wel namaakbloemen op de
achtergrond voor een wazige pasteltint of namaakherfstbladeren,
met daarachter een lichtje. Verder
heeft hij een paraplu met een gouden binnenkant. Deze reflecteert de
zon en houdt het onderwerp uit de
wind.
Daan zal nooit beestjes aanraken of
benadelen, maar de omgeving aan-

passen voor een mooiere foto doet
hij wel. Ook knipt hij wel storende
grassprieten in de omgeving weg of
verplaatst hij een vlinder met stengel en al. Zo zette hij de stengel
waarop het icarusblauwtje zat, met
een knijper op een stokje op de gewenste plaats. Dit noemt hij een BSA’tje: Beestje Stokje Achtergrond,
verder niets. Het brengt rust in de
foto. Ook spaart Daan het biotoop.
Het pimpernelblauwtje is het meest
zeldzame blauwtje. Het is voor zijn
voortbestaan afhankelijk van de
knoopmier. De foto maakte hij vanaf het wandelpad om de knoopmieren te sparen.

Daan let op het creëren van sfeer en
diepte en experimenteert met de
gulden snede. Een dotterbloem kan
je fotograferen met de zon in het
water, maar als je met een stok in
het water slaat, krijg je een mooi
verstrooid licht. Fotografeer eens
een wesp die op een glasplaat zit of
een cicade op een lichtbak. Maak
van de geweizwam een sinister
plaatje. Fotografeer een beneveld
bos met een macro lens en leg het
heideblauwtje vast op de gevoelige
plaat door het riet heen.
Een echte “Daan de Vos” lijkt op
een natuurschildering met pasteltinten op voor- en achtergrond en een
sprookjesachtig licht.

Een dotterbloem kan je fotograferen
met de zon in het water, maar als je
met een stok in het water slaat, krijg
je een mooi verstrooid licht.

32

Collage Liek van Engelen, fotowerkgoep Mark & Leij

Mark & Leij Nieuwsbrief

