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Column van de voorzitter

Tekst: Wim Gijzen
Beste leden, natuurliefhebbers en
andere belangstellenden,

V

an harte gefeliciteerd met de
twintigste verjaardag van
Mark & Leij!
Zie hier de jubileumuitgave van de
Nieuwsbrief van natuurvereniging
Mark & Leij. De leden ontvangen
dit blad elk kwartaal en dan is het
slechts gedeeltelijk in kleur. Maar
omdat je maar één keer twintig
wordt, vonden wij het een mooie
gelegenheid om het blad in een grotere kleurenoplage te laten drukken.
Deze grotere oplage wordt verspreid over de nodige culturele en
sociale instellingen, huisartsen, verzorgingstehuizen en andere instellingen in Alphen, Baarle Nassau en
Chaam, want we willen graag laten
zien waar wij mee bezig zijn. En
ook willen we de nodige mooie natuur tonen, in woord en in beeld.
Als we daarmee ook nog eens nieuwe leden kunnen interesseren voor

Mark & Leij, is dat mooi meegenomen.
Als nieuwe voorzitter is het niet aan
mij om terug te blikken, want ik
ben slechts de helft van die twintig
jaar lid van de vereniging en pas
sinds de ledenvergadering van
maart 2017 echt actief lid. Gelukkig
zijn er volop oudgedienden die wel
mee terug willen kijken en daarover
is wel het nodige te lezen in dit
blad. En wat er nu niet in past, staat
in het volgend nummer in december. Maar dat is dan weer alleen
voor leden natuurlijk!
Ik wil wel vooruitblikken, want dat
is meteen ook de opdracht die ik in
de ALV heb meegekregen. In een
tijd waarin alles heel snel gaat,
waarin we lid zijn van allerlei social
media en waarin we ons steeds minder aan clubs of verenigingen lijken
te binden, vinden wij het toch belangrijk dat er bepaalde netwerken
zijn. Een dergelijke natuurvereniging is namelijk een volwaardig
partner bij gemeenten en andere
(semi)overheidsinstellingen. Zowel
Provincie en Staatsbosbeheer, als
waterschappen en gemeenten vragen de adviezen van natuurverenigingen als het gaat om inrichting of
wijziging van landschappen. Vooral
een natuurvereniging met veel leden is een partij waar men niet omheen kan. Dit blijkt o.a. bij projecten rondom de Mark, rondom het
complex aan de Alphensebaan tussen Chaam en Alphen, de Franse
Baan, bij de wijze van bermbeheer
in Baarle Nassau en de verbreding
van de A58. Het doet me een groot
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genoegen dat gemeenten en andere
instellingen een aandachtig en luisterend oor hebben voor de natuurvereniging. Gelukkig maar, want
als wij niet opkomen voor de natuur, wie doet het dan? We gaan
hier niet alleen onverminderd mee
door, maar we steken er ook meer
energie en tijd in dan ooit tevoren
(heb ik me laten vertellen). Met
name de Werkgroep Externe Contacten is afgelopen maanden regelmatig bij elkaar geweest en heeft
soms dagelijks emailcontact met
elkaar. We laten ons overal zien en
horen, maar luisteren ook heel goed
mee. Er is namelijk binnen de
werkgroep de nodige ervaring /
kennis van planologie, rechten, ecologie, biologie en boerenverstand,
zodat we kwesties heel veelzijdig
kunnen benaderen.
Natuurvereniging is dus niet alleen
vissen tellen, vleermuizen, nachtvlinders en vogels spotten, maar we
vinden het bovendien óók leuk. De
Werkgroepen Vissen en de Fotowerkgroep zijn ook heel actief,
maar daarover een andere keer
meer. Er wordt volop waargenomen
in onze regio. Mooie vlinders in
Baarle, kiekendieven in Alphen,
dwergvleermuizen in Chaam, teveel
om op te noemen. En als iemand
nog een merel weet te vinden, dan
houd ik me ook aanbevolen. Triest
wat hen overkomt, maar we blijven
alle ontwikkelingen op de voet volgen. We volgen alles wat leeft en
groeit en ook alles wat invloed
daarop heeft. Veel leesplezier! Ik ga
weer naar buiten, want ik zie en
hoor van alles …….

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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Mark & Leij Uitgelicht
Een nostalgische terugblik
Tekst: “The founding fathers”
Wim Cornelissen, Frank Degenaar
en Johan Schaerlaeckens

I

n deze jubileumuitgave van
onze nieuwsbrief memoreren
we in “Uitgelicht” markante gebeurtenissen in de geschiedenis
van Mark & Leij. Het was niet gemakkelijk een keuze te maken, we
zouden gemakkelijk 5 Nieuwsbrieven kunnen vullen. Onbesproken
blijven de vele excursies, wandelingen, fietstochten, de verdiensten
van alle werkgroepen, de supergezellige jaarlijkse quiz, project
‘nestbescherming’ en ons paradepaardje de Nieuwsbrief. We beperken ons tot de meest in het oog
springende hoogtepunten.

Oude Maastrichtsebaan, foto Joost van den Ouweland

Overdonderende start van de vereniging: van Natuurwerkgroep
Chaam naar Mark & Leij
Als gevolg van de gemeentelijke
herindeling (Chaam wordt AlphenChaam) vindt de natuurwerkgroep
Chaam een grotere actieve natuurvereniging van essentieel belang.
Zij wil daarom haar vleugels uitslaan om zo als gesprekspartner
mee te blijven tellen in het belang

van milieu, natuur en landschap. De
grenzen van ons werkgebied worden gevormd door de riviertjes de
Mark en de Leij met daarin de
dorpskernen Alphen, Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau, Galder en
Strijbeek.
Na 20 jaar hebben we veel van onze
doelstellingen verwezenlijkt: Zonder Mark & Leij zouden natuur en
landschap in ons werkgebied er anders hebben uitgezien: armer,
schraler, minder divers.
Na een voorbereidingstijd van een
half jaar kent de oprichtingsavond
van de natuurvereniging op vrijdag
18 april 1997 een daverende start.
De 100 stoelen die we klaar gezet
hebben, blijken niet voldoende. Enkele weken na de oprichting telt
Mark & Leij 170 leden, 160 meer
dan de natuurwerkgroep Chaam.
Onder leiding van een enthousiast
bestuur wordt een begin gemaakt
met wat uiteindelijk een enorm succes en een inspirerend voorbeeld
voor menig andere vereniging zal
worden.
Ruilverkaveling Alphen en Riel
maakt inhaalslag
Als eerste activiteit maakt Mark &
Leij in augustus
1997 bij de districtsingenieur van
de Dienst Landelijk Gebied bezwaar tegen de
funeste
invloed
van de ruilverkaveling Alphen en
Riel op natuur en
landschap. Tijdens
alle vergaderingen
van deze ruilverkavelingscommissie was er geen
vertegenwoordiger van ‘Natuur

en Landschap’. Na meerdere indringende overleggesprekken wordt er
46 hectare extra natuur aangelegd.
Op datzelfde moment worden in het
kader van de ruilverkaveling
‘Baarle-Nassau’ tientallen poelen
aangelegd in Chaam/Ulicoten/
Baarle-Nassau. In het Broek herstellen zware machines het verloren
landschap. Beken mogen weer
kronkelen (meanderen) en door het
verwijderen van stuwen kunnen
vissen, sinds decennia, weer de
Chaamsche beken opzwemmen om
te paaien. In het Markdal begint
men 150 ha natuurontwikkelingsgebied te realiseren.

Ooit begonnen als een klein
vriendenclubje dat op ad hoc
basis kleinschalige activiteiten
in Chaam ontplooide, groeide
de vereniging na de oprichtingsavond op 18 april 1997 uit
tot de niet weg te cijferen belangenbehartiger van natuur
en landschap in de gemeentes
Baarle-Nassau en AlphenChaam.

Oprichten van de Mark & Leij
jeugdgroep
In het najaar van 1998 richt Mark &
Leij de jeugdgroep op. Tijdens de
boomplantdag planten dolenthousiaste kinderen van alle basisscholen
binnen de gemeente Alphen-Chaam
1000den boompjes in de nieuwe
reservaten in het Chaamsche Bekengebied. Zo wordt geprobeerd de
reeds lang verdwenen kleinschaligheid te herstellen. Vóór het planten
krijgen alle kinderen in Keizershof
met dia’s voorlichting over de nieuwe natuur in onze streek. De kinde-
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ren hebben niet voor niets gewerkt.
Anno 2017 ligt het Chaamsche Bekengebied er fantastisch bij.
Eind augustus 1999 heeft de jeugdgroep van Mark & Leij haar eerste
kampeerweekend. Ze bouwen hutten in het bos, houden een spooktocht, slapen in tenten, maken
speurtochten, vangen insecten, maken een kampvuurtje, houden een
fotozoektocht in het bos en sluiten
af met een natte sponzengevecht.
Het sprookje van de Bleeke Heide
Op verzoek van Mark & Leij besluit de landinrichtingscommissie
“Baarle-Nassau” in 1998 de gronden in de Bleeke Heide versneld te
verwerven en in te richten. Dank zij
ons structureel overleg met de ZLTO en hun vertegenwoordigers in
de Landinrichtingscommissie werken de betrokken agrariërs graag
mee.
Met als basis de cultuurhistorische
kaart weet Jeroen Stoutjesdijk een
prachtig schetsontwerp te maken. In
augustus 1999 verschijnen grote
kranen in het gebied om de teeltlaag
in de kom af te graven. De regelbare stuw tegen de Oude Bredase
Baan zorgt ervoor dat het water in
de afgegraven kom opgestuwd
wordt. Gegraven drasgebiedjes en
poelen completeren het plaatje. Er
is niet veel geld beschikbaar voor
de inrichting. Een van de posten is:
“verwijderen van rasters en draad:
f 6500,-. Dank zij Mark & Leij kan
dit geld toegevoegd worden aan het
echte inrichtingswerk. Samen met
12 enthousiaste leden zorgt Guust
van der Steen er (met zijn tractor
met hefinstallatie) voor dat het
werk in 2 zaterdagen geklaard is.
Op 17 februari verricht oudgedeputeerde J. Siepman de slothandeling van de werkzaamheden
in de ‘Bleeke Heide’. Hij prijst de
inbreng van onze vereniging bij de
realisatie van het reservaat.
Langzaam lopen de vennen vol. De
resultaten zijn meer dan verbluffend: Driekwart jaar na de inrichting is het reservaat een eldorado
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voor weidevogels. Binnen één jaar
broeden/pleisteren 14 rodelijstsoorten op de Bleeke Heide. Vogelliefhebbers van binnen- en buitenland genieten van o.a. jufferkraanvogel, drieteenstrandloper, baltsende kemphaantjes, zeearend en terekruiter. In de avondschemering vallen er ’s winters nog altijd duizenden kol- en rietganzen in. De 1500
regenwulpen die vanaf half april
komen slapen, zijn vrij uniek in
Nederland.. Een jaar na de inrichting spreekt zelfs BN de Stem over:
“Het sprookje van de Bleeke Heide”. Mark & Leij verwelkomt haar
400ste lid.
Op zoek naar de corona
De corona is een lichtkrans rond de
zon tijdens een totale zonsverduistering.
Op 9 augustus 1999 ondernemen 35
leden (onder de bezielende leiding
van Frank Degenaar, Wim Cornelissen en ‘astronoom’ John van
Raak) een meerdaagse en compleet
verzorgde reis naar de totale zonsverduistering in de Argonne in
Noord-Frankrijk. Het hoogtepunt
moet de zonsverduistering worden
maar de organisatoren hebben ook
enkele excursies ingepland. Tijdens
een bezoek aan een loopgravencomplex bij een in de eerste wereldoorlog weggevaagd dorpje gaat niet
iedereen de tweede laag onder de
grond in: “Als God mij onder de
grond had bedoeld, had hij mij wel
grotere oren gegeven”, zegt een
van de leden.
In het volledig door Mark & Leij
afgehuurde Hotel Du Commerce in
Aubreville bestelt Loes Schaerlaeckens in rap Frans (ze heeft geoefend) drinken voor haar tafeltje:
“Deux Cola, trois vins blanc
et…..”. La Patronne Patricia interrumpeert haar: “je kunt gerust Nederlands spreken, ik kom uit Amsterdam.” “Maar ik heb zo geoefend”, zegt Loes. “Comme vous
voulez” antwoordt Patricia gevat.
Het worden “Deux cola, trois vins
blanc et un café au lait”.

We leven een beetje angstig naar
het moment suprême toe; het is bewolkt. We hebben geluk, de wolken
breken open en om 12.27 uur is het
alsof iemand aan de dimmer draait.
Plotseling is het duister. In volle
glorie zien we de corona. Zien? We
beleven het: De vogels stoppen met
zingen, geen blad dat ritselt, geen
golfje op het meer. Elk schepsel is
stil, ook wij. Het is magisch.
Mark & Leij genomineerd voor
milieuprijs
In de tweede helft van de maand
december 1999 krijgen we een brief
van de Provincie Noord-Brabant dat
Mark & Leij een van de vier genomineerde verenigingen is voor de
Brabantse milieuprijs. De motivatie
van de provincie is dat onze vereniging door goede samenwerking en
constructief overleg opvallende resultaten heeft bereikt op het gebied
van milieu-, natuur- en landschapsbescherming in het stroomgebied
van de Mark en de Leij. In het millenniumjaar gaan we net niet met de
hoofdprijs aan de haal wat ons niet
weerhoudt om de druk bezochte
millenniumwandeling te organiseren.
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Uit de mond van commissaris
van de koningin Frank Houben
tekenen we op: “Nu het economisch slechter gaat, is de dreiging voor natuur en landschap
weer aanwezig. Het is van groot
belang om in het huidige klimaat de balans tussen rood en
groen te blijven zoeken. Voor de
bestuurders is de verleiding
groot de kip met de gouden eieren te slachten en te kiezen voor
korte termijn succes. Politici
worden maar voor 4 jaar gekozen en mensen in het bestuur
gaan vaak weer snel weg. Voor
mij is ‘good governance’: besturen in balans en met het oog
voor de lange termijn.”

Mark & Leij schort overleg met
gemeente Alpen-Chaam op
Vanaf 2002 verslechtert de verstandhouding tussen Mark & Leij
en het College van B en W van de
gemeente Alphen-Chaam zienderogen. Een opeenstapeling van incidenten doet Mark & Leij besluiten
het overleg met het College op te
schorten. In april 2004 stuurt het
bestuur van Mark & Leij de volgende brief naar het College van B en
W van de gemeente Alpen-Chaam:
“Al jaren probeert Mark & Leij

“Ons” Heideveldje, foto Ton Marishael

door overleg aandacht te krijgen
voor natuur, milieu en landschap in
onze gemeente. Afspraken die daarover gemaakt zijn, worden door u
niet nagekomen. Wij hebben u dit
met een aantal voorbeelden aangetoond.
De opstelling van uw College tijdens gevoerde overleggesprekken
wordt door ons als star ervaren. De
communicatie verloopt slecht en
gevraagde informatie wordt niet
verstrekt. Er wordt niet gereageerd
op ingediende bezwaarschriften en
regelmatig werd het geplande bestuurlijke overleg door het college
om onduidelijke redenen afgezegd.
De eenzijdige benadering van het
buitengebied, puur gericht op de
economische belangen, is voor onze
vereniging niet langer aanvaardbaar. Zo beperkt het ambitieniveau
van de gemeente in het Reconstructieproces zich louter tot economische aspecten. Ons inziens wordt
ook de gemeenteraad onvoldoende
geïnformeerd. Dit strookt niet met
de doelstellingen zoals die zijn verwoord in het Koepelplan van de
Reconstructie. Dit alles heeft ons
doen besluiten om het overleg met
uw college voorlopig op te schorten. Zodra blijkt dat het college alle
belangen in het buitengebied evenwichtig en integraal behartigt en
daarbij probeert partijen op één
lijn te krijgen, zijn wij bereid om

weer met uw college aan tafel aan
te schuiven voor overleg.”
Op 4 maart 2005 slaagt de nieuwe
burgemeester Harrie Nuijten erin
om de impasse te doorbreken. Met
hem als burgemeester wordt Mark
& Leij weer een serieuze gesprekspartner voor het gemeentebestuur.
Op vrijdag 13 mei wordt de vrede
definitief getekend tijdens een bijeenkomst (gevolgd door excursie)
met het volledige college en de gemeenteraad. Mark & Leij, maar
vooral natuur en landschap, tellen
weer mee. Burgemeester Nuijten
laat het niet alleen bij woorden.
Voor de poorten van de hel weet hij
te bewerkstelligen dat 10 ha kerngebied in de Strijbeekse Heide in
eigendom van Natuurmonumenten
komt. Tijdens de MADD (Make a
Difference Day) dag hangt onze
burgemeester (samen met Mark &
Leij vrijwilligers) nestkasten op in
tuinen van onze oudere inwoners.
2001: het jaar van de vrijwilligers
2001 is het internationaal jaar van
de vrijwilligers. Het Provinciaal
Projectbureau IJV 2001 kiest in de
sector “Natuur en Milieu” de natuurvereniging Mark & Leij als inspirerend voorbeeld voor alle vrijwilligers in deze sector. De motivatie: “Natuurvereniging Mark & Leij
is een zeer levendige, hard groeiende vereniging met bijna 600 leden.
Bovendien is hun jeugdafdeling van
50 jeugdleden buitengewoon actief.
Hun succesformule bij natuurontwikkeling is coproductie. Zij zijn er
in geslaagd om met verschillende
partijen samen te werken aan de
realisering van onder andere het
weidevogelreservaat “de Bleeke
Heide”, het beekdalreservaat “het
Broek”, het grensoverschrijdend
reservaat “Eendegoor” en een aantal ecologische verbindingszones in
hun werkgebied. Ze beheren zelfs
een eigen educatief reservaat”.
Wim Cornelissen bedenkt het motto
voor deze dag: mee-anderen. Dit
dekt de lading perfect:
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natuurontwikkeling in coproductie.
Onze partners zijn dan ook allemaal
aanwezig in Bellevue: De provincie, de gemeenten Alphen-Chaam
en Baarle-Nassau, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, de Brabantse
Milieufederatie, de Dienst Landelijk Gebied, de Landinrichtingscommissie, Waterschap Mark en
Weerijs, de plaatselijke VVV en de
ZLTO.
Mark & Leij voorzitter Johan Schaerlaeckens geeft een uiteenzetting
hoe de pas ontwikkelde natuurgebieden tot stand zijn gekomen. De
Mark & Leij jeugd brengt enkele
nummers ten gehore met begeleiding van muzikanten van het
Chaamsche Cabaret. Ton Dekkers
bezorgt de genodigden kippenvel
met zijn gevoelige ‘Chaamsche
Bekenlied’. Met paardentrams gaat
het hele gezelschap naar de Bleeke
Heide. Alle sprekers steken de loftrompet over de werkwijze van
Mark & Leij. Gedeputeerde Lambert Verheyen verklaart na afloop
onder de indruk te zijn: “De provincie zou weinig werk hebben als men
overal met elkaar omging zoals hier
in de streek”. Alleen secretaris Aad
Groenewegen van de Landinrichtingsdienst sneert goedmoedig:
“Als Dienst Landelijk Gebied hebben we wel eens moeite met het
tempo waarmee Mark & Leij nieuwe natuurprojecten verwezenlijkt
wil zien.”
Een decennium Mark & Leij
Op vrijdag 30 maart wordt café
Bellevue het podium waar de vereniging haar tienjarig jubileum in
een passend programma feestelijk
zal beleven. Onder de 150 aanwezigen zijn, behalve veel leden, ook
vertegenwoordigers van al onze
partners. Alle sprekers zijn vol lof
over wat Mark & Leij de laatste 10
jaar bereikt heeft. De Heer Simon
Middelkamp biedt namens de provincie Noord-Brabant, de gemeentes Alphen-Chaam en BaarleNassau en het waterschap de Brabantse Delta de vereniging een ca-
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Secretaris van de Landinrichtingscommissie Aad Groenewegen over Mark & Leij:
“Er is in de afgelopen jaren
geen inrichtingsplan uitgevoerd
of Mark & Leij heeft er in meegedacht en aan bijgedragen:
Bleeke Heide, Dal van t Merkske, het Chaamsche Broek, het
Eendegoorven. Tien jaar samenwerking met Mark & Leij
staat in het teken van ‘met elkaars kennis tot optimale inrichtingsplannen komen’. Het
wezenskenmerk van deze vereniging is de zorg voor het samenhangende geheel. Niet sectoraal maar samen met alle
partners”.

deau aan. Het betreft een vogelkijkscherm, te bouwen bij een van de
door Mark & Leij geïnitieerde natuurparels: de Bleeke Heide. De
Bleeke heide is bij vele vogelliefhebbers in Nederland en België inmiddels een begrip geworden. Beide burgemeesters, de heer Coppens
(bestuurslid van de Brabantse Delta) en de heer Middelkamp (namens
de provincie) ondertekenen hiertoe,
onder luid applaus, het officiële
document waarin borg wordt gestaan voor de financiering van het
vogelkijkscherm.
Presentatie
natuurprojecten
Landinrichting
Met de Brabantse Delta, de Dienst
Landelijk Gebied verzorgt Mark &
Leij op 19 oktober een bijzondere
presentatie over de realisering en de
inrichting van een aantal natuurgebieden. De zaal van Bellevue zit
propvol. Niet verwonderlijk want
tijdens de avond wordt duidelijk dat
het buitengebied van BaarleNassau, Chaam en Ulicoten een
grondige metamorfose zal ondergaan. In totaal werden 1090 ha
landbouwgronden vrijgemaakt voor

Voorzitter Will Woestenberg
in “10 jaar Mark & Leij”:
“Een persoonlijk succes dat wel
heel erg uitstraalde naar onze
vereniging was de toekenning
van de Casimir Milieuprijs tijdens de feestdag van het 30jarig bestaan van de Brabantse
Milieufederatie aan de toenmalige voorzitter Johan Schaerlaeckens. Deze prestigieuze prijs
wordt iedere twee jaar toegekend aan een persoon die zich
bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor natuur en milieu
in Noord-Brabant”.

natuur en landschap. Daarmee
wordt 95% van de natuurdoelstelling gerealiseerd. 874 Ha gaat naar
Staatsbosbeheer: ’t Merkske, de
Strijbeekse Heide, de Bleeke Heide
en het Zwart Laag. 182 Ha gaat
naar
Natuurmonumenten:
het
Broek, de Strijbeekse Heide, het
Katteven en ecologische verbindingszones langs de Chaamsche
Beken. Ook zullen er historische
vennen hersteld worden: het Katteven, het Groot Vergoor, het Diepven, het Dennengoorven, het Flaasven en enkele vennen op de Castelreesche Heide.
Tijdens ons twintigjarige bestaan
hebben vele leden zich op allerlei
wijze ingezet op het gebied van
natuur en landschap in het gebied
van Mark & Leij. Vele mensen
genieten dagelijks van de resultaten van hun inzet. Helaas kunnen
wij niet alle namen noemen. Onze
dank is er niet minder om.
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Kopvoorn

Visserslatijn
Tekst en foto’s: Jeroen Stoutjesdijk en Dick Klees

O

nze vissenwerkgroep is al
actief vanaf het jaar 2000.
En daarmee tot de dag van vandaag de langst actieve M&L werkgroep. Niet enkel wij, maar ook
een groot aantal vissoorten heeft
het al die jaren volgehouden. In
totaal circa twintig soorten. Enkelen, zoals de in ons gebied zeldzame kleine modderkruiper, zitten al
twee decennia op precies dezelfde
plaatsen.
De rivierdonderpad is na lange afwezigheid door ons op drie plaatsen
herontdekt. Een heuse kopvoorn in
de Strijbeekse beek hebben wij
nooit meer overtroffen, of het zou
moeten zijn door een kruising tussen een roofblei en een winde
(althans volgens ons).

Ook de beekprik is nooit meer
gevonden, hoewel hij wel
bekend was in onze omgeving. Het bittervoorntje is
achteruit gegaan, een lot wat
een van de algemeenste kleine visjes, de driedoornige
stekelbaars, ook lijkt te treffen, getuige een gestage afname in aantallen en locaties.
Aanvankelijk werd gevist met
zelfgemaakte netten. Later
zijn die op verenigingskosten
v erv an g en d o o r gro te
RAVON netten, die nog altijd
dienst doen. Inmiddels hebben wij ook een aantal waadpakken, terwijl Frans die de
eerste tijd leende van de Baarlese brandweer. Hoewel we
beter zijn toegerust, is het
aantal trouwe

deelnemers wat terug gelopen. Vissen is dan ook niet altijd een mooi
weer aangelegenheid. Dat maakt de
meeste vissers niets uit. Je wordt
toch nat, dus …
Wij vissen ook in de winter! Niet
voor onze lol, maar omdat vissen
dan een sterkere slijmlaag hebben
en beter tegen de netten bestand
zijn. Zomers wordt er afgewisseld
met het scheppen naar amfibieën in
poelen.
Inmiddels zijn wij circa 10.000 visjes verder en ook massa’s libellenlarven, wantsen, waterkevers,
bloedzuigers en kreeften werden
opgeschept. Er is minstens evenveel
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Vissoorten

Veel mensen zijn aan ons komen
vragen wat wij als volwassen mensen toch deden, tot onze middel in
het water? Niet elke vraag kon serieus worden beantwoord, al deden
wij ons best. We geven toe: wij
gaan ook wel ver, zoals die keer dat
wij een stroompje al vissend volgden, wat ons onder de grond in
Baarle Nassau tot in een riool leidde. Ondanks de bedompte sfeer
werden wij toch blij aldaar met de
vangst van een paar bermpjes!

Rivierdonderpad

Tot besluit, om met ‘visserslatijn’
af te sluiten, vind je hiernaast een
opsomming van soorten en beviste
beken.
Vissen met een zegen

koffie door onze magen gegaan als
water door een beek. De soep is in
onmin geraakt, al kan niemand vertellen waarom.

Alver
Baars
Bermpje
Bittervoorn
Blankvoorn
Driedoornige stekelbaars
Giebel
Graskarper
Grondel
Kleine modderkruiper
Kolblei
Kopvoorn
Kroeskarper
Paling
Rivierdonderpad
Ruisvoorn
Snoek
Tiendoornige stekelbaars
Vetje
Winde
Beken
Broekloop
Bavelse leij
Molenleij
Gilzewouwerbeek
Bijloop
Chaamse beek
Grote of Rode beek
Valkenburgse leij
Laagheiveldse beek
Heikantse beek
Broekse beek
Merkske
Bremer
Strijbeekse beek
Kerselse beek
Goorloop
Galderse beek
Reeptiend
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Top-waarnemingen in de streek

Ossengoor, foto Joost van den Ouweland

Tekst: Jan Vermeulen

E

NK EL E BIJ ZO N D ER E
WAARNEMINGEN IN HET
MARK & LEIJ GEBIED VAN DE
LAATSTE 35 JAREN
KOEREIGER
18 september 2005: In de ochtend
krijg ik een bericht van Johan Schaerlaeckens dat er een koereiger op
de Bleeke Heide zit. Ik laat alles
vallen en rijd naar de Bleeke Heide.
Het duurde niet lang voordat ik de
koereiger ontdek. De eerste voor
mij in Nederland. Naderhand is de
koereiger nog drie maal gezien in
het Mark & Leij gebied.
POELSNIP
15 augustus 1981: In het gezelschap van Vital van Gorp, Johan
Schaerlaeckens, Theo Schutte, John
van Raak en Joost v/d Ouweland
lopen we door het Zwartven. Plotsklaps stoten we een forse snip op.
De snip heeft een witte vleugel ach-

terrand, is donker op z’n rug, vliegt
geluidloos op en gaat even verderop
weer zitten. Een poelsnip zonder
twijfel. De waarneming wordt in
Nederland gehomologeerd. In september 1999 wordt nog enkele keren een poelsnip gezien in het
Broek.
TEREKRUITER
15 - 19 mei 2001: Op 15 mei wordt
er een terekruiter ontdekt op de
Bleeke Heide. De volgende dag sta
ik tussen tientallen vogelaars naar
de Terekruiter te kijken. Het heeft
zich als een lopend vuurtje door
vogelend Nederland verspreid. Het
is tot nu toe de enige waarneming
in het Mark & Leijgebied.
GRAUWE FRANJEPOOT
6 - 9 september 1986: Zoals zo
vaak in die tijd ging ik met mijn
Chaamse vogelvrienden op zaterdag 6 september op stap. In gezelschap van Wim Cornelissen, Frank
Degenaar, Joost v/d Ouweland en

Johan Schaerlaeckens brachten we
een bezoek aan het toen nog aantrekkelijke Zwartven (Zwarte
Goor). In het midden van het water
zagen we een kleine steltloper
steeds om zijn as draaien. Alle
alarmbellen begonnen te rinkelen,
telescoop er op en jawel we zagen
de eerste grauwe franjepoot in het
Mark & Leij gebied. Later heb ik er
in juli 2010 nog een gezien op de
Bleeke Heide.
KWARTELKONING
23 april – 4 juni 2007: Door diverse vogelaars werd in deze periode
een kwartelkoning gehoord in het
Broek. Ik spoedde mij naar het
Broek toe en hoorde de kwartelkoning zijn karakteristieke crex crex
roepen, zonder de vogel te zien.
Daarna ben ik nog enkele malen
naar de plek geweest en elke keer
hoorde ik hem, maar zag hem niet.
Op 1 juni besluit ik met een cassetterecorder naar het Broek te gaan.
Ik draai het geluid van de kwartel-
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koning af en binnen de 10 seconden
komt de vogel aanvliegen en gaat
vlak voor mijn neus zitten. Dit is de
eerste keer dat ik vogel echt goed
zie. Het jaar daarop (22 mei 2008)
werd de kwartelkoning wederom
gehoord in het Broek.
WITVLEUGELSTERN
17 – 23 mei 2007: In mei 2007 was
er een invasie van witvleugelsterns
in Nederland. Op 17 en 18 mei werden maar liefst 18 exemplaren
waargenomen boven de waterplas
op de Bleeke Heide. Ongetwijfeld
hebben mijn Chaamse vogelvrienden deze zeldzame vogels ook gezien. Ik zat helaas in die periode
met Vital van Gorp en de vrouwen
in Corsica op zoek naar de Corsicaanse boomklever. Het zijn de enige waarnemingen tot dusver van
deze sterns in het Mark & Leij gebied.
JUFFERKRAAN
9 – 18 september 2000: Op 9 september word ik op mijn werk door
een vogelaar gebeld dat er een jufferkraan op de Bleeke Heide gezien
was. De volgende dag ga ik naar de
Bleeke Heide en sta weldra tussen
tientallen vogelaars naar de kraanvogel te kijken. Is het een wild of
een ontsnapt exemplaar? Niemand
weet het zeker, maar hij was ongeringd.
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er al bijna een maand. Tot dusver is
dit de enige keer dat grote trappen
hier gezien zijn.
ZEEAREND
20 januari – 9 februari 2002: Op
30 december 2001 werd een onvolwassen zeearend gezien bij het
Bootjesven net over de grens in
België. Op 20 januari werd waarschijnlijk hetzelfde onvolwassen
exemplaar gezien op de Bleeke
Heide. De volgende 3 weken werd
de zeearend met enige regelmaat
gezien op de Bleeke Heide. Alle
Chaamse vogelaars hebben de zeearend meerdere keren gezien. In
2015 en 2016 werd eveneens een
zeearend gezien op de Bleeke Heide.
VALE GIER
1 juni 2008: Tijdens een wandeling
op de Strijbeeksche Heide liep ik
langs het Langven, toen er plotseling 2 vale gieren boven mijn hoofd
hingen. Ik was verbijsterd, want
deze aaseter had ik nog nooit in
Nederland gezien! Op 22 mei 2011
kwam een groep van 17 stuks bij de
Bleeke Heide overvliegen, hoewel
ik die persoonlijk niet heb gezien.

ROODMUS
14 juni 1986: De vorige dag kreeg
ik een telefoontje van Johan Schaerlaeckens dat bij Ad Jansen in Galder een roodmus in zijn tuin zat! De
volgende dag gaan we naar Ad zijn
woonhuis toe en inderdaad zit er
een onvolwassen exemplaar in zijn
tuin. Mijn eerste roodmus in Nederland.
GROTE KRUISBEK
19 november 2013 – 17 februari
2014: In de herfst/winter 2013/2014
kwamen er vele meldingen binnen
van diverse vogelaars dat ze grote
kruisbekken gezien hadden in de
Chaamse Bossen. Ik struinde nogal
wat keren door deze bossen zonder
succes, tot de 10e februari 2014,
toen ik uiteindelijk twee exemplaren zag.
NOTENKRAKER
2 oktober 1981: Op 2 oktober belde Ome Christ Michielsen mij op
dat hij een notenkraker gezien had
op het Zand. De volgende dag ga ik
met hem naar de plek. We zoeken
lang, maar kunnen hem helaas niet
vinden. Het was de eerste Mark &
Leij waarneming. Naderhand is de
notenkraker nog drie maal gezien.

GROTE TRAP
18 januari – 2 februari 1982: We
krijgen op 17 januari via via te horen dat er grote trappen zouden zitten vlak over de grens in Meerle,
strikt genomen net geen Mark &
Leij gebied. Om 7.30 uur in de
(vries)ochtend vertrek ik met Frank
Degenaar, Joost v/d Ouweland,
Johan Schaerlaeckens, Vital van
Gorp en Ad Jansen naar Meerle. Al
snel vinden we 3 imposante grote
trappen, mijn eerste waarneming
van deze vogel. Op 23 januari keren
we nog een keer terug en komen
tientallen vogelaars tegen. Volgens
de boeren in Meerle zaten de vogels
Grauwe franjepoot, foto Mark Zekhuis, Stichting Saxifraga
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Het Markdal van binnenuit
Tekst: Sjef Langeveld

S

inds 26 februari 2013 is er de
vereniging Markdal, duurzaam en vitaal. Wat houdt dat in
en waarom startten we een nieuwe
vereniging op? Hoe zijn deze vereniging en de gelijknamige stichting
ontstaan?
Ik schrijf het zoals het mij is overkomen, als lid van Mark & Leij.
Tot 2008 had ik alleen de nieuwsbrieven van onze vereniging gelezen. Ik was net 65 geworden en
zocht een actieve rol in de vereniging. Ik wilde een actieve rol in het
verbeteren van de omstandigheden
voor de leefomgeving en voor de
natuur hier thuis in de gemeente en
de regio waar ik woon. Plotseling
was ik voorzitter in 2008.
Dat het niet goed zit, maar dat het
wel anders kan, had ik de laatste 10
tot 15 jaar kunnen zien en ervaren
tijdens de onderzoeken die we in
Wageningen deden. Hetzelfde gold

voor het werk dat we deden met
Both ENDS in de internationale
samenwerking. We werkten met
begrippen als: ieder mens wil op
zijn manier voor de natuur en
leefomgeving opkomen, zelf doen,
zelf verantwoordelijk zijn, samenwerken, verzoenen van economische belangen met belangen van
milieu, natuur en mensen, duurzaam met betrokken mensen. Ieder
mens wil op haar of zijn manier
voor de natuur en de leefomgeving
opkomen, maar wat weerhoudt ons?
Hier in het gebied van de vereniging verbeterde er veel voor de natuur en de landbouw door de ruilverkaveling Baarle-Nassau. Tegelijk bleef de succesvolle impuls
voor het Markdal uit. De herinrichting Ulvenhout-Galder kwam in het
Markdal niet van de grond en de
beoogde reconstructie liep vast.
Slechts een gedeelte van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd
gerealiseerd. Wel werd een klein
stukje van de Europese Kaderricht-

Tijdens een fietstocht nemen gedeputeerde Johan van den Hout (midden), wethouder Wilbert Willems (rechts) en plaatsvervangend dijkgraaf Anke Dielissen
(links) kennis van de kansen zoals het Platform Markdal die schetst.

lijn Water uitgevoerd bij de Markweg, maar een Mark die stroomt,
schoon en veilig is, was nog ver te
zoeken.
Het nemen van het initiatief
In het voorjaar en de zomer van
2010 vinden de verschillende natuur- en milieuverenigingen elkaar.
Samen met Wim van Dongen en
Joop van Riet van IVN
Mark&Donge, Ger van Dooren en
Jan van de Heijden van natuur- en
milieuvereniging Markkant, Erik
van der Hoeven van de KNNV,
Kees Brok van de Groene Koepel
en Piet van Iersel van de West Brabantse vogelwerkgroep wordt op 22
april 2010 een brandbrief geschreven aan de Gedeputeerde Staten
van de provincie om het Markdal
prioriteit toe te kennen voor natuurherstel. Die beleidsprioriteit is vlak
daarvoor geschrapt. Het antwoord
d.d. 22 juni luidt: “Onze verwachting is dat Provinciale Staten bij het
prioriteren niet zal besluiten om
voor het Markdal gelden beschikbaar te stellen, gezien de huidige
tekorten”. Op 10 oktober wordt een
brief naar Gedeputeerde Staten gestuurd met het verzoek om het natuurherstel te prioriteren, omdat
natuurherstel in het Markdal onontkoombaar is”. Ook dat levert niets
op. Dan nemen de zeven het initiatief om zelf aan de slag te gaan en
allereerst de politiek te mobiliseren.
Het mobiliseren van de politiek
De provinciale verkiezingen worden aangegrepen om de situatie
open te breken. Aan de Provinciale
Politieke Partijen, (CDA, VVD, SP,
PvdA, Groen Links, CU-SGP,
PvdD, D66, Brabant Partij) wordt
een uitnodiging gestuurd. Op 24
februari 2011 komen ze allemaal en
in de zaal zitten 150 mensen. Het
wordt een geslaagde avond, iedereen lijkt het initiatief te willen steunen. De twee wethouders van respectievelijk Alphen-Chaam en Bre-
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da zeggen hun steun toe, de initiatiefnemers zijn enthousiast, een
aantal agrariërs en milieu vertegenwoordigers sluit zich aan. Regelmatig overleg wordt standaard, richtinggevende teksten worden opgesteld. Zo ontstaan een visie en een
plan van aanpak. Ook wordt er ingezet op het aantrekken van een
coördinator.
Het organiseren van bestuurlijke
steun en organiseren als platform
Er wordt gevraagd aan de burgemeester van Alphen-Chaam, Harrie
Nuijten, en aan de wethouden van
Breda, Wilbert Willems, om het
initiatief bestuurlijke steun te geven. De initiatiefnemers geven aan
te willen werken binnen de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de
twee gemeenten. Dit wordt gehonoreerd. Nog niet wordt de steun gegeven om een coördinator aan te
trekken. Vooral Wilbert Willems
adviseert het platform in wording
breder samen te stellen. Intussen
wordt er gezocht naar geld. Om de
steun te verwerven voor het initiatief, wordt ingesproken in de Statencommissies ROW en EH op 25
november 2011. Ook voert Arcadis
(voorheen Heidemij) een actie uit.
Dit laatste levert uiteindelijk de eerste financiële steun van € 5000,- op.
In het najaar van 2011 wordt een
bijeenkomst voor belangstellenden
uit de streek gehouden. De opkomst
is groot. Op 5 maart 2012 is er weer
een bijeenkomst met sprekers als
Karel Leenders en Gerard Kolkman. Hier komen weer 150 deelnemers op af en de wethouders Ton
Braspenning en Wilbert Willems
zijn weer present. Er is veel respons
om een platform te organiseren, een
platform met een heel brede samenstelling. Naast bewoners en agrariërs sluiten zich ook architecten en
landschapsarchitecten aan. Er wordt
gestart en de taken worden verdeeld. Ik functioneer als interim
voorzitter. Er wordt intensief samengewerkt om meer inhoud te
geven. Jan Janse van Staatsbosbeheer (SBB) komt met een plan om
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natuur en landschap in het Markdal
te realiseren door het uitvoeren van
de Ecologische hoofdstructuur en
het treffen van de maatregelen voor
de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Het aangaan van de uitvoering
van het bid boek
Het plan van Jan Janse wordt onder
de arm genomen door Gert van de
Oetelaar en Jules Idink. Het komt
zo onderhands terecht bij de twee
gemeenten en de provincie. Om
meer bestuurlijke steun te krijgen
wordt bij de Scheelebrug, op de
grens van Breda en Alphen-Chaam,
op 19 juni het “Markdal ei” aangeboden aan Burgmeester Nuijten en
Wethouder Willems (om het uit te
broeden…).
In de zomer, op 16 augustus 2012,
is er een excursie voor de bestuurders, verantwoordelijk voor het
Markdal en worden de plannen en
ideeën van het platform toegelicht.
Harrie Nuijten, Wilbert Willems,
gedeputeerde Johan van de Hout en
plaatsvervangend dijkgraaf Anke
Dielissen, vertegenwoordigers van
natuurmonumenten, SBB en provincie gaan mee. De steun voor de
plannen groeit.
De gesprekken met de provincie
starten om het oorspronkelijke plan
van Jan Janse als bidbook in te dienen. Het wordt aangeboden aan de
gedeputeerde door Jan Janse en
Joop van Riet. Het plan wordt aangepast aan de nieuwe vereisten. Het
wordt duidelijk dat het platform een
rechtspersoon moet worden om met
de provincie tot afspraken te kunnen komen. In het najaar komt er
een voorzitter: Jettie Rattink. Inhoudelijk zoeken we met medewerkers van de provincie, Arie Meulenpas en Ben Selten, gesteund door
een aantal collega’s, naar de grootst
mogelijke vrijheid of ruimte om de

plannen om te zetten in een overeenkomst. Dan komt de cruciale
vraag: “Wie voert de plannen uit als
deze met de benodigde financiën
zijn goedgekeurd?” “Dat doen we
zelf”, zeggen we en we krijgen de
steun van de provinciale medewerkers.
Het oprichten van vereniging en
stichting en het aangaan van de
overeenkomst
Het is dus nodig om een vereniging
te worden. Daarin wordt het platform het Algemeen Bestuur. Om
alles zelf uit te kunnen voeren, is
een risicodragende stichting nodig.
Het oprichten hiervan vindt plaats
op 26 februari 2013. Voor de lopende zaken is eer een Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter Jettie
Rattink, secretaris Joop van Riet,
penningmeester Jan Roovers en
mijzelf als plaatsvervangend voorzitter. De eerst taak is om de beoogde overeenkomst met de provincie
te sluiten. De voorbereidingen en
onderhandelingen duren tot in het
najaar van 2013. Half augustus
wordt voor de stichting de procesmanager, die de uitvoering van het
bidbook moet gaan leiden aangetrokken. Zijn naam is Marcel van
Miert.
Op 6 november 2013 sluiten de provincie en de vereniging een overeenkomst bij de Scheelebrug en
planten een fladderiep. Het opstellen en uitvoeren van de plannen
start van binnenuit de streek, door
de bewoners, met het gebied en
haar waarden, door de eigenaren, de
vereniging en haar werkgroepen, in
samenwerking met gemeenten, provincie en waterschap.
We beseften amper wat deze aanpak voor gevolgen zou hebben….
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Tot ziens
David,
welkom Wim

Nationale
natuurwerkdag

Tekst: Joost van den Ouweland

Tekst: Sandra Reijnders

H

O

elaas gaat de benjamin van
de redactie, David de Peuter, ons team alweer verlaten. Deze
kersverse vader heeft inmiddels
een huis gekocht in Breda en ziet
vanwege al het komende kluswerk
geen mogelijkheid dit te combineren met zijn activiteiten voor de
Mark & Leij nieuwsbrief. Hartstikke bedankt David, het ga jullie
goed in Breda.
Tot zover het voor ons minder goede nieuws. Het goede nieuws is dat,
na een kort e-mail rondje in de brede kennissenkring van Sandra, iemand onmiddellijk bereid was de
vacature in te vullen. En wie mag
dat dan wel wezen? Het is Wim
Goverde, in 1959 geboren in Zevenbergen, sinds 11 jaar woonachtig in Breda en niet te vergeten, heel
lang lid geweest van de dweilband
“de stuiptrekkers”. Na een zeer ernstig auto-ongeluk in 1981 is hij na
enkele ups en nog meer downs, nu
werkzaam als ervaringsdeskundige
bij Novadic-Kentron. Sinds 2009 is
Wim lid van Mark & Leij en oplettende leden zullen al wel eens een
foto, gemaakt door Wim, in de
nieuwsbrief voorbij
hebben zien komen.
Na een eerste kennismaking
met
Wim denk ik dat
het
met
het
“schoonste blad van
’t laand”, de M&L
nieuwsbrief, wel
goed gaat komen.
Welkom Wim!

p zaterdag 4 november is
weer de jaarlijkse nationale
natuurwerkdag. Het is een initiatief van de landelijke zusterorganisatie LandschappenNL. Voor informatie en aanmelden kan je terecht op:
www.natuurwerkdag.nl
In Tilburg kan je bijvoorbeeld helpen met het verzamelen van zwerfvuil in stadspark de Oude Dijk.
Een andere activiteit vind plaats in
landgoed De Moeren. Daar kan je
helpen om berkenboompjes uit de
heide te halen. Het landgoed De
Moeren ligt in het buitengebied van
de gemeente Zundert en omvat bossen, cultuurgronden en 35 hectare
natuurgebied.
Check de site om te kijken of nog
meer leuke activiteiten bij jou in de
buurt zijn bijgekomen. Je kan je op
de site ook aanmelden.
Wil je dichter bij huis natuurklussen doen, dan kom je gewoon gezellig op 30 september om 09.00
uur
naar
onze werkgroep beheer
(zie
pagina 26).
Wim Goverde

Terugblik:
op zoek
naar de
nachtzwaluw
Tekst: Sandra Reijnders

O

p 16 juni gingen we onder
leiding van Frans Vermeer
per fiets op zoek naar de nachtzwaluw. We verzamelden op het
marktplein en gingen op weg.
Omdat de nachtzwaluw pas gaat
vliegen als het donker is, gingen we
eerst een eindje fietsen. We reden
door mooie natuurgebieden waar hij
voor komt. Zo konden wij zijn habitat bekijken bij daglicht. We bezochten onder andere de Alphense
Bergen en ’t Zand. Bij ’t Zand
wachtten we tot de schemering inviel en yes, rond half tien, hoorden
we in de verte het eerste ratelende
geluid! Het was het geratel van een
nachtzwaluw. Het lijkt op een te
snel afgedraaid kikkergeluid.
Toen het donkerder werd, fietsten
we verder naar de Franse Baan en
de Huisdreef. Nabij de Huisdreef
bevinden zich aan twee kanten kapvlakten en inderdaad: daar hoorden
we weer dat ratelende geluid, maar
nu veel luider. Het geratel kwam
van twee kanten. Alle deelnemers
konden nu met zekerheid vaststellen dat ze een nachtzwaluw hoorden. Missie geslaagd!
Ik realiseerde me dat ik dit geluid al
veel vaker had gehoord: terwijl ik
op campings verbleef nabij natuurgebieden. Ik had het geluid tot nu
toe toegeschreven aan kikkers, hoewel ik op die plaats nog geen poel
had ontdekt. Maar ja, dat kan als je
op onbekend terrein bent. Nu weet
ik dat er waarschijnlijk inderdaad
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geen poel was geweest, maar een
open terrein in het bos met één of
meer nachtzwaluwen.

Werkgroepen M&L
Tekst: Wim Gijzen

We waren blij en fietsten terug naar
het marktplein. Mijn twee slecht
getrainde fietsbenen hebben nog
twee dagen nagenoten van de fietstocht van 25 kilometer, maar dat
mocht de pret niet drukken.

S

inds jaar en dag zijn er de nodige werkgroepen actief binnen Mark &
Leij en van een aantal ervan zijn actuele gegeven te vinden op de website. (De rest, en de updates komen nog!)
Naast allerlei dieren- en plantenwerkgroepen, is er ook een werkgroep die
zich bezig houdt met ruimtelijke ordening*, infrastructuur en het planologische beleid van (semi-)overheden. Dat overheidsbeleid is soms ook geïnitieerd door particulieren of bedrijven, als zij bijvoorbeeld een verzoek doen
voor het wijzigen van een bestemmingsplan.
Het zou voor het M&L-bestuur (en zeker ook voor deze voorzitter) te veel
tijd vergen om alle externe contacten op een goede manier te onderhouden,
maar we onderkennen wel het grote belang ervan. Daarom is de werkgroep
externe contacten het afgelopen half jaar weer nieuw leven ingeblazen.
Er zijn namelijk veel ontwikkelingen in onze regio en binnen deze werkgroep is er de nodige expertise, omdat er op veel terreinen inhoudelijke kennis voorhanden is. Naast een bioloog, een planoloog, een ecoloog, een historicus en een juriste zijn er ervaren ‘natuurkundigen’ die samen alle onderwerpen kunnen behandelen. Johan Schaerlaeckens
(20 jaar geleden medeoprichter van M&L) is bereid
gevonden deze werkgroep te leiden en de activiteiten
te coördineren. Hij houdt daarvoor een kort lijntje
met de voorzitter, zodat er altijd snel contact en afstemming mogelijk is.
Herfst in Gilze, foto Ria Janssen

Als bonus zagen we nog de waggelende vlucht van een houtsnip, die
zich aftekende tegen de steeds donkerder wordende lucht.

Als voorzitter ben ik blij dat deze werkgroep zo veel
werk verzet en inmiddels al de nodige onderwerpen
op de agenda heeft gekregen bij de ABG-gemeenten
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en de provincie. We willen natuurbeheer/beleid nog beter op
de kaart krijgen en hebben daarbij deze werkgroep
hard nodig.

*Wikipedia.nl beschrijft het mooi:
Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met
een groot aantal spelregels de leefruimte planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij wordt
rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Kortweg: het zo goed
mogelijk aan elkaar aanpassen van samenleving
en ruimte. De wetenschapsgebieden die hierbij
een rol spelen zijn planologie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Maar ook zaken als milieu en economie spelen een grote rol in de
ruimtelijke ordening.
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Vruchtbaar overleg Mark & Leij
met Staatsbosbeheer
Tekst: Johan Schaerlaeckens,
werkgroep externe contacten

N

adat Wim Gijzen, sinds kort
voorzitter van M&L, de
werkgroep ‘Externe Contacten’
nieuw leven in had geblazen, vond
het eerste overleg van de werkgroep op 20 juli plaats met Staatsbosbeheer. Namens M&L waren
aanwezig: Wim Gijzen (voorzitter),
Dick Klees, Jeroen Stoutjesdijk,
Johan Schaerlaeckens (coördinator werkgroep). Namens SBB:
Olaf van der Geest (boswachter
beheer, Brabant-West), Hans
Backx (boswachter ecologie, Brabant-West). De meeste agendapunten werden ingebracht door M&L
en van te voren ‘in de week’ gelegd
bij SBB.
Verharden Oude Maastrichtse
Baan (Chaamsche Bossen)
Tijdens zo’n eerste vergadering is
het belangrijk dat de sfeer goed is.
Daarom was het jammer dat we
moesten beginnen met een heikel

agendapunt waarover de meningen
nogal uiteen liepen. SBB is voornemens de Oude Maastrichtse Baan
over een lengte van 4 km te verharden, c.q. semi-verharden. Volgens
SBB moeten er vele kuubs hout uit
het bos gehaald worden. Gezien de
ingezette vernatting in 2010 is het
zandpad niet berijdbaar voor zwaar
vrachtverkeer. De Brabantse Milieufederatie en M&L zijn erop tegen
dat dit cultuurhistorisch waardevolle zandpad verhard wordt. Staatsbosbeheer heeft inmiddels een vergunningaanvraag bij de gemeente
ingediend.
Alle argumentaties en opvattingen
leest u elders in deze Nieuwsbrief.
Teloorgang Vak 84 (Chaamsche
Bossen)
Op het ooit afgeplagde bosvak 84
ontstond een botanisch fantastisch
gebied met o.a. ogentroost, duizendguldenkruid, klokjesgentiaan,
en moeraswolfsklauw. In de loop
der jaren is het beheer achterwege
gebleven waardoor het gebied be-

Deze foto van een paartje geoorde fuutjes met jongen is enkele jaren geleden
genomen op het Ossengoor door Leo Brosens. Toen stond het water lager en
hadden futen- en eendensoorten veel meer broedgelegenheid dan nu het geval
is.

bost is en de plantenrijkdom verdwenen. M&L vraagt of het gebied
in oude staat hersteld kan worden,
anders is het plaggen weggegooid
geld geweest. SBB beaamt de botanische waarde. Wegens het gebrek
aan financiële middelen en het tegenvallen van de insectenfauna is
destijds besloten met het beheer te
stoppen.
Besluit: SBB zal naar de mogelijkheden kijken om de strook te herstellen, dit in samenwerking met
Mark & Leij (o.a. voor het beheer).
Dit past ook in de SBB-visie dat de
Chaamsche Bossen multifunctioneel zijn en waar ook plaats moet
zijn voor kleinschalige elementen,
zeker als ze daarmee belevingswaarde verhogen. SBB neemt dit
mee in het beheerplan.
Verlagen waterpeil Ossengoor
(Chaamsche Bossen)
M&L constateert dat het Ossengoor
zowat het gehele jaar op het hoogste punt staat. Nadelen: geen retentiemogelijkheid bij aanhoudende
regen, de aangrenzende paden zijn
onbegaanbaar (onder water), potentiële broedvogels hebben nauwelijks broedgelegenheid, de venoevers zijn weinig divers.
Afhankelijk van de weersomstandigheden stelt M&L voor het water
in het voorjaar geleidelijk af te laten. Voordelen: meer mogelijkheden tot retentie bij stortbuien, meer
geleidelijke toevoer Chaamsche
beken, paden begaanbaar, rijkere
oevervegetatie en (veel meer)
broedmogelijkheden voor soorten
als geoorde fuut, dodaars, kuifeend
en wintertaling. Ook veel beter voor
de rijke populaties libellen.
Besluit: SBB had verlaging van het
waterpeil ook al in gedachten. SBB
wil ook de sloot, die gebiedsvreemd
landbouwwater met nutriënten aanvoert, omleiden. SBB benadrukt dat
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momenteel een hydrologische plan
voor de Chaamsche bossen opgesteld wordt. Sommige delen zijn te
droog, andere te nat.
Beheer Zwart Laag
M&L vraagt naar het beheer van
het Zwart Laag. SBB geeft aan dat
verschraling met matige vernatting
in functie van herstel van het boomkikkerbiotoop het doel blijft. Sommige poelen in de westkant komen
in contact met beken/greppels waardoor er een visprobleem in de poelen is. Aan de oostkant is dat minder het geval. M&L benadrukt dat
het landbiotoop (vooral gebrek aan
braamstruwelen) in het gebied onvoldoende ontwikkeld is.
Besluit: Matige vernatting met verschraling blijft de hoofddoelstelling. Er komt meer aandacht voor
het landbiotoop (met name braamstruwelen) van de boomkikker.
SBB zoekt naar een oplossing voor
het ‘visprobleem’.
Beheer dal van ‘t Merkske
M&L constateert dat vooral de Castelreesche Heide de laatste jaren
van karakter is veranderd. Door het
verwijderen van struwelen is het nu
een grootschalig, nat open gebied
met twee bestandjes van jonge aanplant. De vernatting en grootschaligheid werkten in het voordeel van
weidevogels. Wulpen, grutto's,
scholeksters en kieviten broeden
met meerdere paartjes. Samen met
de vennen (eenden, steltlopers, lepelaars, reigerachtigen) is het erg
fraai geworden. Probleem is dat de
Castelreesche Heide niet als weidevogelgebied is bestemd, maar een
botanische doelstelling heeft met
verschraling als doel. Goede kans
dus dat de weidevogels over een
paar jaar weer verdwenen zijn net
als in de Broskens (Manke Gooren)
en de Singelheide gebeurd is. Desgevraagd bevestigt SBB dat verschraling de doelstelling is. De weidevogels blijven uiteraard welkom.
SBB benadrukt dat de verschraling
dermate langzaam gaat dat het niet
de verwachting is dat de weidevo-

Mark en Leij heeft SBB gevraagd het waterpeil van het Ossengoor in het voorjaar te verlagen. Voordelen: meer kansen voor broedvogels en libellen, begaanbare paden, meer geleidelijke afvoer bij stortbuien en meer diverse venoevers.
Foto Joost van den Ouweland

gels snel zullen verdwijnen.
Ook akkerbeheer is onderdeel van
het totale beheer. De floristische
akkers worden helemaal gemaaid.
Op andere akkers blijven percelen
graan staan voor overwinterende
akkervogels. SBB streeft ook naar
meer variatie in het gebied met bijvoorbeeld schrale vegetatiehoekjes
met ruigtes, meer braak liggende
gronden etc. SBB benadrukt dat bij
het maaien van hooilanden er soms
geen geld is voor een tweede maaibeurt, daarbij wordt soms een beroep gedaan op vrijwilligers.
Besluit: Noch Olaf, noch Hans werken heel lang bij SBB en zijn nog
niet op de hoogte van alle ins en
outs van het beheer in het dal van ‘t
Merkske. Olaf belooft een artikel
voor de M&L nieuwsbrief (van december) aan te leveren met daarin
(in detail) meer over het waar, hoe
en waarom van het gevoerde akkerbeheer.

mooie mozaïek van extensieve weien hooilanden en akkers met een
mooie variëteit van dun ingezaaide
graansoorten waarbij SBB substantiële stroken laat staan als voedsel
voor overwinterende akkervogels.
M&L ziet in dit verband ook kansen voor kleine zoogdieren. M&L
stelt voor om bij het maaibeheer
(akker of weiland) stroken jaarrond te laten staan voor fauna elementen. Buiten vogels zijn dat kleine zoogdieren en tal van insecten
die in de verschillende seizoenen
dekking, voedsel of rust nodig hebben. Deze overblijvende stroken
zijn van eminent belang.
SBB staat hier positief tegenover en
neemt dit mee in het beheerplan.
Besluit: SBB continueert het akkerbeheer op de Bleeke Heide en ’t
Merkske. SBB laat in de toekomst
ook stroken jaarrond staan, er komt
ook meer ruimte voor braakliggende percelen en ruige overhoekjes.

Akker- en weilandenbeheer SBB
Over het algemeen bestaat er veel
waardering voor het akkerbeheer
van SBB. Dit geldt ook voor de
getoonde inspanning dit jaar het
maaien 2 maal uit te stellen toen er
late grutto-pulli rondliepen op de
Bleeke Heide.
Op de Bleeke Heide is nu een

Verbossen retentiebekkens Strijbeekse Beek
M&L toont met kaartjes aan welke
retentiebekkens langs de Strijbeekse Beek aan het dichtgroeien zijn.
M&L stelt voor de houtopslag te
verwijderen. Zowel de broedmogelijkheden voor vogelsoorten, de
migratiemogelijkheden voor amfi-
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Jagende boomvalk boven het Ossengoor. Het Ossengoor is in onze
streek de beste plaats om boomvalken te zien, foto Leo Brosens.

Goudbergven te ontzien.
Ook op de Strijbeekse Heide zorgen
een wirwar van wandelpaden voor
veel onrust (loslopende honden) en
verstoring. Op zijn minst zou het
pad tussen het Langven en het Pannenven afgesloten moeten worden.
Besluit: SBB geeft aan dat het probleem bekend is. Binnen SBB vindt
er intern overleg plaats hoe hiermee
om te gaan. SBB zal ons informeren als hierover meer duidelijkheid
is.
bieën alsmede de belevingswaarde
worden zo groter. Te vrezen valt
wel dat kappen waarschijnlijk (op
termijn) weinig zal uithalen. SBB
heeft inmiddels met een kraan de
begroeiing rond de grote vennen op
de Bleeke Heide verwijderd.
Besluit: SBB belooft zich in het
veld op de hoogte stellen van genoemd probleem en daar later op
terug te komen.
Toegankelijkheid SBB-terreinen
in relatie tot recreatiedruk en behoud kwetsbare soorten/
landschapstypes
M&L geeft (met kaartjes) aan dat
met name op de Strijbeekse Heide
een veelvoud van wandelpaden ligt
die voor verstoring zorgen. Enkele
zijn ontstaan ten gevolge van de
‘Smokkelroute’, bijvoorbeeld het
wandelpad pal langs het voorheen
ongestoorde Zwart Goor. Verder
het pad door de Goudberg. Het
doorslaand succes van de smokkelroute legt een zware belasting op
het Goudbergven. Mensen en loslopende honden betreden oevers. Die
zijn verantwoordelijk voor een behoorlijke mestgift, die niet thuishoort in een ven met een, voor
Noord-Brabant, een unieke, haast
boreale vegetatie. Dit ven is gebaat
bij een voedselarme situatie. De
aanwezigheid van slapende, broedende ganzen is uit dit oogpunt
eveneens negatief. Ons voorstel
naar SBB is om de smokkelroute
enigszins om te leiden om zowel
het Zwart Goor maar vooral het

Beheer zomerganzen
Nijlgans, grauwe gans en Canadese
gans breiden zich de laatste jaren
ongebreideld uit en veroorzaken
grote schade aan landbouwgewassen wat leidt tot conflicten met
agrariërs temeer daar deze ganzensoorten vaak hun jongen groot
brengen in de natuurgebieden. Ook
ontstaat er een spanning tussen
enerzijds het streven naar reductie
van de jaarrond in ons land verblijvende ganzen en het beschermen
van de overwinterende ganzen.
SBB en M&L onderkennen beide
dit probleem. Desgevraagd constateert M&L dat er, pal over de grens,
goede resultaten zouden zijn bereikt
met het vangen van grote groepen
(in de rui zijnde) ganzen met behulp
van vangnetten. SBB bevestigt dit
maar verklaart dat deze methode
verboden is in Noord-Brabant. SBB
volstaat nu met oliën en afschieten.
M&L wijst op de vijf lam geschoten (?) Canadese ganzen waargenomen (en gefotografeerd) op de
Bleeke Heide. Afschot zou kundig
moeten gebeuren met de juiste munitie. De foto’s van deze ganzen
zijn inmiddels opgestuurd naar
SBB.
Besluit: Mocht het vermoeden bevestigd worden dat ‘mis schieten’
de oorzaak is van de vleugellamme
ganzen, neemt SBB contact op met
de betreffende WBE’s.Organisatie
ad-hoc contacten SBB-M&L
We organiseren het ad hoc contact
bij onvoorziene gebeurtenissen.
Olaf van der Geest (SBB) en Johan
Schaerlaeckens (M&L) zijn de res-
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pectievelijke contactpersonen.
Evaluatie
Alle aanwezigen kijken met tevredenheid terug op de geslaagde herstart van het structurele overleg tussen SBB en M&L. We zullen nog
overleggen hoe vaak het overleg
moet plaatsvinden.
Kerkuil, foto Loes Schaerlaeckens

2017
Geslaagd
broedseizoen
Tekst: Wim Cornelissen

S

teenuil en kerkuil in Chaam
en Ulicoten: in 2017 hadden
we in de kerk- en steenuilenkasten
die in beheer zijn bij Frank en
Wim Cornelissen 12 koppels broedende kerkuilen en 8 koppels broedende steenuilen.
De kerkuilen hebben dit jaar gezamenlijk 53 eieren gelegd waarvan
er 47 zijn uitgekomen. Uiteindelijk
zijn er 46 jonge kerkuilen uitgevlogen.
De steenuilen hebben dit jaar gezamenlijk 29 eieren gelegd waarvan
er 23 zijn uitgekomen. Er zijn ook
23 jonge steenuiltjes uitgevlogen.
Al met al hebben we een redelijk
goed broedseizoen gehad.
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Verharden oude Maastrichtsebaan?
Tekst: Johan Schaerlaeckens,
werkgroep externe contacten
Foto’s: Joost van den Ouweland

S

taatsbosbeheer (SBB) is voornemens de Oude Maastrichtse
Baan (Chaamsche Bossen) over
een lengte van vier kilometer te
verharden, vooral bedoeld om afvoer van hout mogelijk te maken.
Overigens spreekt SBB zelf liever
over een half-verharding. Volgens
SBB is de (half?)verharding noodzakelijk omdat het zandpad niet
berijdbaar is voor zwaar verkeer
ten gevolge van de in 2010 ingezette vernatting. De standpunten hierover zijn, zoals te verwachten viel,
verdeeld.
SBB: Waarom is verharden nodig?
Eén van de functies van de Chaamsche bossen is productie. Alleen dit
jaar al gaan er vele kuubs hout uit.
In verband met de fietsallee is het
niet de bedoeling om fietspaden te
belasten met werkverkeer en stapels
hout. Onderzoek wijst uit dat verharden nodig is, omdat de Oude
Maastrichtse Baan door de ingezette vernatting in 2010 niet voor
vrachtverkeer berijdbaar is. Behalve
exploitatie zijn ook brandveiligheid,
toegankelijkheid en bereikbaarheid
items. De weg krijgt brede bermen
en wordt met slagbomen afgesloten
voor het overige verkeer. SBB benadrukt verder dat de Chaamsche
Bossen niet alleen productiebossen
worden. Door het rooien ontstaan
beheerde verjongingsvlakken waar

‘overstaanders’ blijven staan. Deze
kunnen uitgroeien tot oude bomen.
Er wordt perceelsmatig gerooid. Er
ontstaan geen grote kapvlaktes,
noch saaie dennenakkers. De bossen blijven een mengeling van loofen naaldhout. Het doel is een multifunctioneel bos waarin kernwaarden: ‘benutten, beleven en beschermen’ zijn. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd.

verhoogde (of hoge) natuurwaarden. Op de ambitiekaart 2017 is het
gebied aangemerkt als een gebied
van grote oppervlakte waar natuurlijke processen in het landschap
plaatsvinden. Met name oude ontwikkelingsstadia met bijvoorbeeld
dikke en dode bomen zijn van belang voor de biodiversiteit. Het zal
dus geen productiebos sec zijn en
blijven.

BMF: Geen verharding van cultuurhistorisch zandpad dat door
EHS loopt
De BMF vindt dat de Oude Maastrichtsebaan niet mag worden verhard. Volgens de BMF is er, zowel
in het bestemmingsplan Buitengebied Alphen-Chaam als in het bestemmingsplan Buitengebied Gilze
en Rijen, een aanlegvergunning
vereist voor het aanleggen van verhardingen. De zware vrachtwagens
met materiaal rijden het betongranulaat tot een dichte betonbaan. Dit
leidt tot bodeminklinking en tot
minder inzijgmogelijkheden voor
water. Het aangebrachte materiaal
is niet natuurlijk en is van andere
aard en samenstelling dan het natuurgebied. De betonbaan is een
wezensvreemd element in de natuur
en uitspoeling leidt tot gebiedsvreemde stoffen. Het beeld van de
weg verandert sterk.
De Oude Maastrichtsebaan ligt binnen het NNB (EHS) en is tevens
een cultuurhistorisch zandpad van
hoge waarde. Op de Natuurdoeltypekaart loopt de voorgestelde verharding dwars door het gebied met

M&L: Verharding is onomkeerbaar proces met onvoldoende oog
voor de langere termijn
Met de verharding met betongranulaat breng je een enorme hoeveelheid gebiedsvreemd materiaal het
gebied in wat een aantasting is van
de hoge cultuurhistorische waarde.
Bovendien is het proces onomkeerbaar. Met de BMF zijn we van mening dat voor de verharding met
betongranulaat een omgevingsvergunning nodig is. De verhardingsmaatregel heeft weinig oog voor de
langere termijn. De aangevoerde
noodzaak is: ‘verharding is nodig
t.g.v. de ingezette vernatting. Dit
beleid is waarschijnlijk van kortere
duur dan deze ingrijpende maatregel, zeker als je de historische
tijdspanne van de Oude Maastrichtse Baan in ogenschouw neemt.
Gemeente Alphen-Chaam: Hecht
belang aan goede afstemming van
SBB met BMF/M&L
De gemeente Alphen-Chaam heeft
bij SBB aangegeven dat zij belang
hecht aan een goede afstemming
met o.a. de BMF en M&L. De ge-
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Wat nu?
Het standpunt van de gemeenten
zal uiteindelijk bepalend zijn. Zien
de gemeenten de verharding met
betongranulaat als een verharding
of als een half-verharding. Vinden
ze dat hier wel of niet een omgevingsvergunning voor nodig is.
Hechten zij, net als M&L en BMF,
wel of geen belang aan de cultuurhistorische waarde van het zandpad.
Dit zijn de vragen waarvoor de
gemeenten zich gesteld weten bij
hun uiteindelijke standpuntbepaling.

Toekomst voor bedreigd
Merkske?
Tekst en foto: Joop
van Riet

D

oor het aandringen van
Vlaanderen is de
mooie meanderende
grensbeek ‘t Merkske als echt natuurlijk water bestempeld voor de Europese Kader Richtlijn Water (KRW).
Dat is de hoogste
categorie, als enige
in Brabant en waarschijnlijk ook de
enige in Nederland.
Daarvoor hulde aan
de stimulans die de
Vlaamse waterautoriteiten ons gaven.
Ze trokken ons over
de streep.
Maar ondertussen zijn er recent
plannen gekomen van de gemeente
Hoogstraten voor het bouwen van
mega-kippenstallen aan de Vlaamse
zijde in de Vallei van het Merkske
met wel 120.000 kippen. Dat is een
forse aanslag op deze ongerepte
vallei. Onze waakse Vlaamse buren
van Natuurpunt Markvallei zijn met
bezwaren noodgedwongen de juridische strijd aangegaan. De uitkomst kan nog veel tijd en inspanning vragen.
Maar ondanks die donkere wolken
gloort er ook een positieve ontwikkeling. De Vlaamse Waterautoriteiten en Waterschap Brabantse Delta
organiseren in Baarle-Hertog op 12
oktober de startvergadering van het
‘Integraal Waterproject Merkske’.
Daar wordt een analyse gepresenteerd van wat er nodig is om het
Merkske aan de hoge natuurdoel-

omvallende bomen zorgen voor nog meer grilligheid

meente heeft SBB geadviseerd om,
indien het standpunt van de BMF
negatief is, een aanvraag omgevingsvergunning aan te vragen zodat de gemeente hierover een afweging kan maken. Op dit moment is
dan ook nog geen standpunt ingenomen,
De gemeente hecht belang aan het
behoud van cultuurhistorische
zandpaden. De gemeente zal, op het
moment dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, een belangenafweging maken en beoordelen
of de (half?)verharding geen onevenredige aantasting van de waarden van het bos met zich meebrengt.

stellingen van de KRW te laten voldoen. Dat zijn vooral ecologische
doelen voor stromend water met
wisselende stromingen en wervelingen, waar de echte beekvissen, flora
en fauna zich thuis voelen. In aanvulling op de analyse wordt op de
startbijeenkomst gezocht naar de
lokale gebiedskennis. Zo moeten
dan in het vervolg concrete actiepunten voor waterkwaliteit, beekstructuur, waterhuishouding, etc.
uitgewerkt worden.
Die aanpak, waarbij betrokkenheid
van de streek uiteraard heel belangrijk is, kan de basis worden van een
structuurvisie voor de vallei van het
Merkske. Te hopen is dat de plannen voor de mega-kippenstallen die
mooie toekomst niet zullen frustreren. Dat is de verantwoordelijkheid
van de Hoogstraatense en Vlaamse
overheid, maar zorgvuldige aandacht van ons helpt.
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Markdal in fase
bestemmingsplan
Tekst: Jettie Rattink, voorzitter Vereniging Markdal
Op 12 juni jongstleden was er een gespreksavond in De Leeuwerik in Galder over de conceptontwerpbestemmingsplannen voor het Markdal met
medewerkers van de vereniging, gemeenten en waterschap. De betrokkenen hebben daarvoor destijds een uitnodiging ontvangen. Met deze brief
willen wij u graag informeren over het vervolg.
De Vereniging heeft het conceptontwerpbestemmingsplan op 22 mei aangeboden aan de colleges van B en W van de gemeenten Alphen-Chaam en
Breda. Op 12 juni is het conceptontwerpbestemmingsplan behandeld in het
college van de gemeente Breda, en op 13 juni in het college van de gemeente Alphen-Chaam. Daarop is in principe positief gereageerd. Er zijn wel enkele inhoudelijke vragen gesteld die nog beantwoord moeten worden. Daarop is besloten die openstaande punten eerst te onderzoeken en aan te vullen.
Naar verwachting zullen de colleges het conceptontwerpbestemmingsplan
medio augustus vrijgeven voor consultatie en inspraak. De gemeenten zetten
het plan na vrijgave op:
www.ruimtelijkeplannen.nl
Het aangeboden bestemmingsplan, de informatie over de procedures die gevolgd gaan worden en de presentaties van 12 juni vindt u op:
https://verenigingmarkdal.nl/news-posts/gespreksavond-12-junibestemmingsplanprocedure/
Na de vrijgave van het plan gaat de consultatiefase van 6 weken in. Met de
inbreng van belanghebbenden wordt het conceptontwerpbestemmingsplan
vervolgens verbeterd. Dit leidt tot een ontwerp bestemmingsplan.
Vervolgens, na vrijgave van het ontwerp bestemmingsplan volgt de zienswijzenfase, van weer 6 weken. Dan kunnen zienswijzen ingediend worden.
In de procedurefolder vindt u de verschillende stappen die doorlopen worden
voor de schop de grond in kan.
Wij horen uiteraard graag al in een vroeg stadium van u, als u mogelijkheden tot verbetering van het ontwerp ziet.
Voor meer informatie over het bestemmingsplan of andere vragen/
opmerkingen kunt u contact opnemen met Joop van Riet, secretaris van de
Vereniging Markdal, tel. 06 - 40007219, of per mail via:
info@verenigingmarkdal.nl
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Kopijdata en
nieuwsbrieven
Nieuwsbrief voorjaar
Inleveren kopij tot vrijdag half februari
Verschijnt omstreeks half maart
Nieuwsbrief zomer
Inleveren kopij tot vrijdag half mei
Verschijnt omstreeks half juni
Nieuwsbrief najaar
Inleveren kopij tot vrijdag half augustus
Verschijnt omstreeks half september
Nieuwsbrief winter
Inleveren kopij tot vrijdag half november
Verschijnt omstreeks half december
Agenda
Kijk voor de precieze kopijdata in
de natuuragenda op pagina 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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“Moshuske” in het Valkenberg

Terugblik M&L fietstocht

Daarna ging de tocht door het
agrarische land van Gilzer naar
de leemputten in de bossen van
Dorst. Daar wachtte ik de fietsers op met muntthee, koffie en
koek en met uitzicht op een
leemput met een grote roodbruine grazer. Ton Marishael vertelde ondertussen een interessant
stukje ontstaansgeschiedenis
van de leemputten.
Toen de koek op was kon de
stoet weer verder langs bos en
Verse muntthee uit eigen tuin en
koffie met koek bij de leemputten in
de Dorstse bossen.

Op 2 juli was weer de jaarlijkse
Mark & Leij fietstocht met altijd
weer verrassende bezoeklocaties.
Helaas kon Eddy Backs er door
omstandigheden niet bij zijn, maar
gelukkig nam Piet van Riel de organisatie op zich en dat is prima
verlopen. Menigeen stak een handje toe, het weer zat mee en de opkomst was goed, waardoor het een
geslaagde dag werd. Ikzelf reed
voor hand– en spandiensten mee
met mijn “tuk tuk”, de rest ging op
de fiets.
Eerst ging de route naar het Valkenberg, waar Ad van Engelen al op

ons wachtte. Zijn
verhaal was reuze
interessant,
maar de volgende locatie wachtte, daarom gaan
we binnenkort
terug (zie wandelingen
pag.
27).
Onze lunch nuttigden we in de kantine van Peter van de Avoird Trayplants en daarna kregen we van
hem ook een rondleiding. Hoewel
boeren en natuurmensen zelden
helemaal op één lijn zitten, is Peter
toch goed bezig met waterfilters,
hergebruik en het terugwinnen van
warmte.

Met Ad van Engelen in het Valkenberg

Trayplant framboos

Tekst: Sandra Reijnders
Foto’s: Ton Marishael en Liek van
Engelen

Bij Peter van de Avoird Trayplants
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Terugblik lezing en excursie
Markdal

wei, gezellig op weg naar de heemtuin in Gilze. Deze heemtuin is vrij
klein, maar herbergt toch zeker 200
soorten planten. Als “kruidenvrouwtje” kon ik daar mijn hart
ophalen. Naast heemplanten was er
onder andere ook een stoomtreintje,
een mandenvlechter en een tentoonstelling van de heemkundekring.

Heemtuin Gilze

De tocht ging verder richting de
Alphense bergen en op het terras bij
de midgetgolf aan de Wildertstraat
streken we neer voor een drankje,
waar we de tocht tevreden afsloten.

Tekst: Sandra Reijnders
Foto’s: Marth Wildhagen

H

et is alweer even geleden,
maar in de vorige nieuwsbrief was geen plaats meer, dus
plaatsen we deze terugblik nu. Op
30 maart, direct na de ledenvergadering, hield Sjef Langeveld een
lezing over het Markdal. Vervolgens gingen we op 11 mei, direct
na de extra ledenvergadering, op
excursie in het Markdal.
Natte natuurparel
In 2011 was er bij de natuurverenigingen rond het Markdal ongerustheid dat het Markdal vergeten zou
worden. De provinciale bestemming als “natte natuurparel” stond
wegens bezuinigingen op losse
schroeven. Dit kan je uitgebreid
lezen vanaf pagina 12 in deze
nieuwsbrief. De vereniging Markdal werd opgericht om het beleid
vorm te geven en de stichting
Markdal voert dat beleid uit.
Meanderen
Hoe vreselijk veel tijd het hele traject zou kosten, dat wisten de initiatiefnemers toen nog niet. Sinds de
mislukte herinrichting, 24 jaar geleden, was er veel frustratie in het
gebied. Het kostte veel tijd om al
die frustraties om te buigen, te me-

anderen, naar positief meedenken,
maar dat is gelukt en dat verdient
een pluim. Vervolgens was er bij
veel ambtenaren argwaan, omdat er
van binnenuit gewerkt wordt en niet
vanuit de ambtenaren. Ook dat is
omgebogen en ook de ambtenaren
meanderen mee. Dan is er nog de
A58 die het Markdal doorsnijdt
zonder acceptabele dwarsverbindingen en ook dat kost de nodige energie om als vereniging bij Rijkswaterstaat serieus genomen te worden
en ook dat lijkt te lukken.
Meer natuur
Dan heb je dus als vereniging veel
bereikt en het resultaat is dat er
meer natuur wordt gerealiseerd dan
de oorspronkelijke opdracht was. In
plaats van 102 hectare komt er 134
hectare natuur. Denk echter niet dat
je er als vereniging dan bent, want
nota bene uit de eigen zusterorganisatie, de BMF, komen dan bezwaren, omdat net dat ene onmogelijke
plekje geen natuur wordt. Gelukkig
komen nu ook vanuit de BMF genuanceerder geluiden.
Van binnenuit
Inmiddels zijn er 10 richtingwijzers
opgesteld voor het Markdal. Er is
bijvoorbeeld een richtingwijzer natuur, een richtingwijzer verkeer, een
agrarische richtingwijzer, et cetera.
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De stichting Markdal heeft een contract met de provincie. Het is een
pilot waarbij van binnenuit de
streek gewerkt wordt. Dus niet de
instanties bepalen de kaders, maar
iedereen heeft zeggenschap in het
plan. Dat levert natuurlijk de nodige wrijving op met de kaders. Ook
de uitvoering en het beheer gebeuren onder eigen regie. Vanuit onze
natuurvereniging, Mark & Leij, zijn
minimaal acht mensen betrokken
bij het proces.
Procedures
Naast de nieuwe werkwijze omvat
het contract met de provincie het
realiseren van een robuust netwerk
voor de natuur, met daarin een vrij
stromende Mark die klimaatbestendig is uitgevoerd. Wat vroeger de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
heette, heet nu het Natuurnetwerk
Brabant (NNB). Het plan staat nu
op het punt van uitvoeren: de nieuwe Mark kan gegraven worden. De
bestemmingsplanprocedure is opgestart. Sjef toont een kaart met tweefasen-profielen en hoogwatergeulen
en een kaart met de vernatting. Het
dal wordt wat natter en op een aantal plaatsen worden daarom compenserende maatregelen uitgevoerd,
uiteraard in goed overleg met de
belanghebbenden.
Beheer van binnenuit
In de werkgroep beheer speelt het
idee om alle beheer in een stichting
onder te brengen. Dit geeft meer
mogelijkheden om ook het beheer
van binnenuit de streek te laten gebeuren. De stichting zorgt dan voor
de samenhang, de afspraken, de
samenwerking en de educatie.
Grensoverschrijdend
Niet alleen in de werkwijze worden
grenzen overschreden, ook de Mark
overschrijdt een grens: de landsgrens. Daarom is ook met de zuiderburen, natuurpunt Markvallei,
geregeld contact op verenigingsniveau en vanuit het waterschap. ’t
Merkske is namelijk één van de

haarvaten van de Mark en is nog de
enige ongerepte beek in het stroomgebied. Dat verdient onze steun als
bijvoorbeeld de gemeente Hoogstraten even haar beleid vergeet vol
te houden.
Ruimte voor natuur
Op 11 mei gingen we op excursie in
het Markdal. We bezochten drie
locaties en op alle drie de locaties
toonde Sjef ons plattegronden met
de nieuwe plannen. De eerste locatie was bij de aardbeienplantenkwekerij van Frank van Alphen. Hij is
met trayplanten gaan werken die
een halve meter boven de grond
worden geteeld. Dit heeft zowel
voor hem als voor de natuur voordelen. Hij houdt vele hectares grond
over, waardoor er ruimte komt voor
de nieuwe Mark en een Ecologische
Verbindingszone. Daarnaast levert
de bedrijfsinnovatie een afname van
de belasting van het oppervlaktewater en grondwater op. Dat zijn nog
meer voordelen voor de omgeving
en het milieu.
Mark in de achtertuin
De tweede locatie is bij Francien
Evers, vlakbij de Scheelebrug, vlak
voordat de Mark onder de A58 door
gaat. De oude meander wordt daar
hersteld. In ruil wordt haar huisje
gelegaliseerd als woonhuis. De
nieuw meanderende Mark komt dus

straks door haar achtertuin. Ze
woont dan ineens aan de Mark, een
dynamische en natuurlijk ingerichte
beek en ze hoeft er niet eens voor te
verhuizen. Wel komen dan de recreanten dichterbij. Tja, “elk voordeel heb z’n nadeel”, zei Kruijff
ooit al.
Barrières opheffen
Als derde bezochten we de Scheele
brug, de brug van de A58 over de
Mark. De brug vormt overduidelijk
een barrière voor de natuur, maar
ook in de beleving van het Markdal.
We lopen door de sociaal zeer onprettige fietstunnel. Het voorstel is
om ook deze dwarsverbinding anders te realiseren, oostelijker en
veiliger. Het recreatieverkeer is afhankelijk van deze tunnel. Aan de
noordkant van de A58 toont Sjef
ons het voorlopige ontwerp van dit
stuk Mark en de natuurinrichting
van de aangrenzende gedeelten van
het NNB.
Plannen op papier zijn leuk, maar
in het veld lopen met de plankaart
erbij, spreekt toch nog veel meer
tot de verbeelding. De nieuwe
Mark gaat vast en zeker een hele
mooie natte natuurparel worden!
Sjef, dankjewel voor je bevlogen
toelichtingen.
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Terugblik nachtvlinders kijken
Tekst: Sandra Reijnders
Foto’s: Ton Marishael

zijn er nog veel meer!

D

Met behulp van een generator werd
stroom opgewekt voor de daglichtlampen, waarmee de vlinders gelokt
werden. Met nieuwe maan heb je
geen “concurrentie” van de maan
en dan lok je meer vlinders. Ook
zaten we ver van de “bewoonde
wereld” met al zijn verlichting.
Frans had een vlinderval met een
lamp erboven opgesteld en een laken met een lamp erboven. Niet alle
vlindersoorten komen op licht af,
dus was ook een aantal boomstammen ingesmeerd met zogenaamde
“smeer”. Smeer is een mengsel van
alcohol en suiker. Hier komen vaak
uilen op af (er zijn dus nachtvlinders die uilen genoemd worden).

eze zomer gingen we rond
nieuwe maan een aantal keer
nachtvlinders kijken. Frans Vermeer had een mooie locatie gevonden ten oosten van Baarle: Een
bosje vlak bij de grens met België.
Het bosje is eigendom van Johan
Versmissen en ligt op de Veldbraak. Johan stelde zijn locatie
gastvrij beschikbaar met borrelnootjes en fris. Het was vanuit
Galder wel een eindje rijden, maar
dan heb je ook wat. Er kwamen
per keer tussen de zes en tien personen “meevlinderen”.
Nachtvlinders worden in de volksmond “motten” genoemd. Wat veel
mensen niet weten, is dat er in Nederland en België tien keer meer
soorten nachtvlinders leven dan
dagvlinders. Dan heb ik het over de
grote nachtvlinders die “macro’s”
worden genoemd. Ik heb een dik
boek met meer dan 800 soorten macro’s die op ware grootte getekend
zijn. Ik heb me nog niet aan de zogenaamde “micro’s” gewaagd. Dat

Rond het invallen van de duisternis
was alles opgesteld en de eerste
vlinders druppelden meteen binnen.
Het opgespannen laken met de
lamp erboven is mijn favoriet. De
vlinders gaan op het witte doek zitten en je kunt ze dan eenvoudig in
een jampotje vangen en determineren. Tijdens de vlindercursus die ik
vier jaar geleden bij Mark & Leij

volgde, bleek ik wel oog te hebben
voor het determineren. Het is eigenlijk gewoon plaatjes vergelijken,
oog hebben voor de details en de
beschrijving checken. Als je in augustus uitkomt op een vlinder die
alleen in maart vliegt, weet je dat je
fout zit. Ook is kennis van de soortgroepen wel handig, want dan ga je
meer gericht zoeken. Een kenner als
Frans in de buurt hebben is ook
handig.
Eén van de deelneemsters in augustus had een vlinderherkenningsApp op haar mobiel. Die werkt razendsnel en zit vaak goed. Wel heb
je het boek erbij nodig om de uitkomst te checken, maar dan nog
was ze sneller dan ik. Leuk hoor,
die gadgets. Toch blijf ik lekker op
mijn gemakje met mijn boek spelen. Per avond, van half tien tot half
één, determineerde ik circa 19 vlinders. Er zat zelfs een aantal rodelijst-soorten bij! Dat is dan een
feestje.

Groot avondrood

Frans, hartelijk bedankt voor de
organisatie, Johan bedankt voor
de gastvrijheid en Ton bedankt
voor de foto’s en de gezelligheid!
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Terugblik
wandelingen met gids
Tekst: Ditty Koopmans
Foto’s: Ton Marishael

V

oorheen was er één keer per
maand een Mark & Leij
wandeling. Daar zijn we op een
gegeven moment mee gestopt omdat de animo terugliep.
Deze zomervakantie hebben we een
nieuwe poging gewaagd en uitgeprobeerd of er ook behoefte is aan
wandelingen van ongeveer 2 uur
onder begeleiding van iemand die
meer weet van het gebied en over
de voorkomende planten en dieren.
We hadden voor de zomerperiode
gekozen met het oog op onze thuisblijvende leden en ook de aanwezige toeristen.
Bij de wandelingen in de Chaamse
bossen, ’t Groeske (nabij Castelré),
de Elsakker en recreatiegebied ’t
Zand waren iedere keer 13 tot 22
deelnemers present terwijl er steeds
regen werd voorspeld. Zowel de
deelnemers als de van de IVN Mark
en Donge aangevraagde natuurgidsen waren enthousiast. Om die reden willen we komend jaar 12 wandelingen met begeleiding organise-

ren naar interessante gebieden.
Hierbij zoeken we zo veel mogelijk
naar begeleiders binnen onze vereniging die veel weten over de specifieke gebieden. Met het toerismekantoor in Chaam (voorheen de
VVV) hebben we overleg gehad
over de promotie van de wandelingen.
De activiteitencommissie raadt u
aan om een keer mee te gaan en de
natuur op een andere en gezellige
manier te beleven.

Werkgroep
beheer
Tekst: Joost van den Ouweland

H

et is vandaag (wanneer ik
dit schrijf) vrijdag 8 september, een druilerige herfstdag en als
katholiek vier je nu de geboorte
van Maria. Niet eens toevallig
vond ik voor deze dag onderstaande weerspreuken: "Op Maria Geboort, trekken de zwaluwen voort."
"Het weer van Lieve Vrouw Geboort, duurt gaarne zo vier weken
voort."
Nou, dat is dan weer lekker, zwaluwen weg en vier weken regen voor
de boeg. Maar ... zoals iedereen
weet, komt na het zuur het zoet en
komt er na regen weer zonneschijn.
Ook nu gloort er weer hoop aan de
horizon want:
Op zaterdag 30 september vanaf
09:00 uur begint weer een nieuwe
serie werkdagen in prachtige natuurstukjes in onze oh zo mooie
omgeving. Dat is niet alleen nuttig
maar ook uiterst gezellig, leerzaam,
rustgevend en vaak verrassend en je
komt soms op plekken die anders
afgesloten zijn voor publiek.
Niet bang om een keertje de (werk)
handen uit de mouwen te steken en
wat lui zweet kwijt te raken in een
inspirerende omgeving?
Meld je aan bij Hans Beljaars,
email: werkdagen@markenleij.nl of
kom spontaan aanlopen. Om 09.00
uur verzamelen op het marktplein
(Wouwerdries). Ervaring niet vereist, altijd voor eenieder wel een
leuk klusje.
Start: 30 september 2017
van 9u tot 12u
en dan elke laatste
zaterdag van de maand
t/m februari.
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Lezingen

Foto Ton Marishael

Tekst: Sandra Reijnders

Nieuwe wandelingen
Tekst: Sandra Reijnders

N

a het succes van afgelopen
zomer, organiseren we weer
nieuwe wandelingen met gids. We
denken aan ongeveer twaalf wandelingen per jaar, meestal op de
laatste zondag in de maand van 2
tot 4 uur. In december blijven we
bij de kachel zitten. In de zomervakantie gaan we wat vaker. Dan
houden we ongeveer vier wandelingen.
Per gebied of onderwerp zoeken we
liefst iemand binnen de vereniging
om als gids de begeleiding op zich
te nemen. Vind je het leuk om één
of meer keer te gidsen, stuur dan
een mailtje naar Ditty via:
secretaris@markenleij.nl
De gids krijgt een aardige attentie.
Meestal verzamelen we op het
marktplein, behalve als dat onlogisch is.
Op zondag 24 september gaan we
alvast wandelen over de Castelreesche Heide. Onze begeleider is dan
de Belgische natuurpuntgids Jack
Govaerts. We verzamelen om 14.00
uur op het parkeerterrein langs de
Hoogstratensebaan (Staatsbosbeheer parking nabij Hoogstratense-

baan 83 te Castelre). Dit is de weg
tussen Minderhout/Hoogstraten en
Baarle Nassau.

Zet de volgende data alvast
in je agenda en houd de mail
of de VVV in de gaten voor
nadere details:
24 september Jack Govaerts,
Castelreesche heide
28 Oktober: Ad van Engelen,
gebied Valkenberg
25 November: Bleeke Heide,
Johan Schaerlaeckens
28 Januari: info volgt
25 Februari: info volgt
25 Maart: info volgt
29 April: avondwandeling
boomkikkers
27 Mei : Zwartlaag

Dagvlinderfilm
Vlinderwerkgroep
Taxandria
Vrijdag 6 oktober 2017
20.00 uur
Bellevue
Chaam

Na een zomerseizoen met vooral
buitenactiviteiten, duiken we dit
najaar weer in de clichématige
wollen sokken en komen we gezellig bij Victor (Bellevue) op de koffie, want in oktober starten de lezingen weer! Door bijzondere omstandigheden is de activiteitencommissie een beetje gehandicapt,
maar ze zetten alle zeilen bij om op
tijd de lezingen met interessante
sprekers te vullen.
De eerste lezing is alvast een zeer
interessante: op 6 oktober komen de
voorzitter (de heer Boeckx) en de
secretaris van de Vlinderwerkgroep
Taxandria ons hun dagvlinderfilm
vertonen. Zij geven daarbij tevens
een toelichting waarin zij ons meer
kennis over dagvlinders aanbieden.
De Vlinderwerkgroep Taxandria is
een werkgroep onder de vleugels
van Natuurpunt. Deze werkgroep
werkt samen met een aantal afdelingen van Natuurpunt om het hele
gebied Taxandria te inventariseren.
De werkgroep kijkt niet alleen naar
dagvlinders, maar ook naar andere
dieren.
De activiteitencommissie heeft besloten om de lezingen weer op vrijdag te organiseren. Zet de volgende
data alvast in je agenda:
6 oktober, dagvlinderfilm
24 oktober, voorlichting akkerbeheer, Carlo Braat
17 november, lezing “Secret Spain”
8 december, lezing
5 januari, nieuwjaarsborrel met
fototentoonstelling en quiz
2 februari, lezing
2 maart, ledenvergadering en
lezing van Dick Klees
13 april of 20 april, lezing
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Lezing
“Secret Spain”

De wandeling op de rotskust van
het schiereiland van Cabo de Gata
biedt fantastische uitzichten. Boven
zee geniet je van de verticale stootduiken van vissende jan van genten. Aan de landkant zie je, behalve
een prachtig landschap, zeldzame
woestijnvinken, zwarte tapuiten en
havikarenden.

Lezing “Secret Spain”
Johan Schaerlaeckens
Pierre Adriaensen
Tekst en foto’s: Johan Staerlaeckens en Pierre Adriaensen

O

p vrijdag 17 november geven
Johan Schaerlaeckens en
Pierre Adriaensen een lezing over
Spanje.
Met hun campers bezoeken Johan
en Pierre al tientallen jaren de
mooiste plekjes in Spanje en Portugal. Uithoeken waar de doorsnee
toerist niet komt: het woeste Cantabrië, de (half)woestijn rond Cabo de
Gata, de bloemrijke steppes van het
Portugese Castro Verde, geheimzinnige toplocaties in de Coto Donana,
de ongerepte siërra’s la Culebra en
Somiedo, de roofvogelrijke heuvels
van de Extremadura en siërra de
San Pedro en, last but not least, de
prachtige boottochten op de Golf
van Biskaje.
In deze gebieden hadden ze spannende ontmoetingen met de mythische iberische lynx, de roodbruine
Spaanse wolf, de iberische bruine
beer, tal van dolfijnen en walvissen,
visotters, arenden en gieren in de
Extremadura en mangoestes in de
Coto Donana.
Van het Salvador Dali museum in
Figueres is het maar een kleine stap
naar de Camargue paardjes in het
vermaarde Aiguamolls d’Emporda:
dat is wat ze willen laten zien: een

vleugje cultuur met prachtige natuuropnames. Hun dames Mieke en
Loes zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de prachtige
foto’s.
Tijdens deze avond liggen al onze
reisverslagen ter inzage. In deze
reisverslagen vindt u alle informatie
over deze gebieden en tips om zelf
zo’n reis te maken. Op verzoek
kunt u de verslagen opgestuurd krijgen.

Vrijdag
17 november
20.00 uur
Bellevue
Chaam
Entree gratis
voor leden
en niet-leden.

Van het Salvador Dali museum in Figueres is het maar een kleine stap naar de
Camargue paardjes in het vermaarde Aiguamolls d’Emporda. Dat is wat we willen laten zien: een vleugje cultuur met prachtige natuuropnames.
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Akkervogels krijgen meer kansen
Tekst: Carlo Braat en Johan
Schaerlaeckens

M

ogelijk als positieve uitstraling van het Bleeke Heide
reservaat, houden zich op het
agrarisch gebied, westelijk van het
reservaat, relatief veel akkervogels
op: patrijs, kwartel, gele kwikstaart, veldleeuwerik doen hier
jaarlijks broedpogingen. Zoals
iedereen wel weet gaat het slecht
met onze akkervogels.
In het kader van het nieuwe agrarisch natuurbeheer heeft de provincie ‘agrarische leefgebieden’ begrensd waar agrarisch natuurbeheer
toegepast kan worden. Het zijn de
meest kansrijke gebieden waar de
beoogde doelsoorten nog voorkomen. Zowel ten oosten als westen
van het natuurgebied Bleeke Heide
ligt in agrarisch gebied het leefgebied ‘open akkers op zand’. Collectief West-Brabant, een coöperatie
van agrarische natuurverenigingen
in West-Brabant, is sinds 2016 verantwoordelijk geworden voor de
uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. In onze regio is namens het
collectief Guust van der Steen aangesteld als gebiedscoördinator
ANLb . . Het collectief heeft besloten om in het leefgebied ‘Open Akkerlandschap Zand’ rond de Bleeke
Heide deelnemers te werven die
akkerranden aan willen leggen.
Agrariërs die op vrijwillige basis
mee doen krijgen een passende vergoeding. Precies op de plaatsen
waar de genoemde vogelsoorten
zich graag ophouden, zijn al agrariërs bereid gevonden om mee te
doen. Chapeau.
De akkerranden worden in het
voorjaar van 2018 aangelegd. Aangezien een bronpopulatie vlakbij
ligt, is (her)kolonisatie van genoemde soorten waarschijnlijk. Gelegen tussen de Bleeke Heide, de

Strijbeekse Heide en het Nonnenven wordt ook de ruimtelijke dooradering van het landschap en daarmee de migratiemogelijkheden van
organismen verbeterd. Ook recreatief zal het gebied aantrekkelijker
worden. Begin oktober zal duidelijk
zijn waar en welk types aan randen
worden ingezaaid.
.
Ook elders in het Mark & Leijgebied
worden
via
STIKA
(Subsidieregeling Groen Blauw
Stimuleringskader) en ANLb projecten gerealiseerd.
Reden genoeg om Carlo Braat van
Brabants Landschap (Coördinator
Landschapsbeheer) uit te nodigen
om voorlichting te geven wat de
resultaten zijn van STIKA en
ANLb in ons werkgebied. Carlo zal
ook ingaan op de technische uitvoering van akkerbeheer: waar liggen
de stroken, hoe breed zijn ze, welke
mengsels worden gebruikt, wie legt

ze aan, hoe lang blijven ze liggen,
hoe worden ze beheerd etc. etc. Na
de voorlichting is uitvoerig gelegenheid om vragen te stellen en
ruimte tot discussie.
Alle leden van Mark & Leij zijn
van harte welkom deze voorlichting
bij te wonen. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Voorlichting
akkerbeheer
Carlo Braat
dinsdag 24 oktober
15.00 uur
Bellevue
Chaam

Door het goede akkerbeheer van Staatsbosbeheer in het reservaat van de Bleeke
Heide doen de akkervogels het relatief goed. Vogels houden zich niet aan reservaatsgrenzen. Ook buiten het reservaat komen nog altijd akkervogels voor. Door
de aanleg van akkerranden krijgen de akkervogels ook daar meer broed- en
voedselgelegenheid.
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Natuuragenda

SEPTEMBER
11 maandag
21 donderdag
23 zaterdag
24 zondag
25 maandag
25 maandag
30 zaterdag

19:30
19:30
08:00
14:00
19:30
20:00
09:00

vissenwerkgroep Bavelse leij
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
wandelen Castelreesche heide, Jack Govaerts
vissenwerkgroep Valkenbergse leij
Algemeen Bestuur
werkgroep beheer

OKTOBER
6 vrijdag
19 donderdag
21 zaterdag
24 dinsdag
28 zaterdag
29 zondag

20:00
19:30
08:00
15:00
09:00
14:00

dagvlinderfilm Vlinderwerkgroep Taxandria
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
voorlichting akkerbeheer, Carlo Braat
werkgroep beheer
wandelen Valkenberg, Ad van Engelen

NOVEMBER
4 zaterdag
9 donderdag
16 donderdag
17 vrijdag
17 vrijdag
18 zaterdag
25 zaterdag
26 zondag

09:00
20:00
19:30
20:00
20:00
08:00
09:00
14:00

DECEMBER
8 vrijdag
21 donderdag
23 zaterdag
30 zaterdag

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

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

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

nationale natuurwerkdag
www.natuurwerkdag.nl
Algemeen Bestuur
Bellevue
bijeenkomst fotogroep
Bellevue
lezing "Secret Spain", Johan Schaerlaeckens en Pierre Adriaensen Bellevue
kopij nieuwsbrief aanleveren
redactie@markenleij.nl
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
foto@markenleij.nl
werkgroep beheer
marktplein Chaam
wandelen Bleeke heide, Johan Schaerlaeckens
marktplein Chaam

lezing, onderwerp volgt
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
werkgroep beheer

Bellevue
Bellevue
foto@markenleij.nl
marktplein Chaam
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Natuurvereniging
Mark & Leij

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP tevens MACHTIGING INCASSO
Achternaam

: ...............................................................................................

Voorletters

: ...............................................................................................

Roepnaam

: ...............................................................................................

Adres

: ...............................................................................................

Postcode

: ................................... Huisnummer:………………………..

Woonplaats

: ..............................................................................................

Telefoon/Mobiel

: ............................................................................................

E-mail

: ............................................................................................

Geboortedatum

: ................................................................(voor jeugdleden)

Ik meld mij aan als:
Lid
Jeugdlid

(Jaarbijdrage € 17,00) O (alle gezinsleden zijn dan lid van de vereniging)
(Jaarbijdrage € 5,00) O

Door ondertekening van dit formulier geef ik: ………………………………………
Natuurvereniging Mark & Leij te Chaam, Incassant ID:NL6922Z.402608230000, toestemming om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om jaarlijks een bedrag van mijn rekening af te schrijven voor de
Jaarbijdrage van Natuurvereniging Mark & Leij.*
Kenmerk machtiging

: ……………………………………………………………….(invullen ledenadministratie)

Rekeningnummer IBAN : ...........................................................................................
Naam rekeninghouder : …………………………………………..…………………
(indien afwijkend)
Handtekening

: …………………………………………. Plaats en Datum: ...............................................

Het ondertekende formulier sturen naar:
Natuurvereniging Mark & Leij
p/a Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam
Of mailen naar: penningmeester@markenleij.nl
* Indien u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze binnen 8 weken, zonder opgaaf van reden terug
laten boeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
* De Jaarbijdrage wordt verhoogd met € 1,50 als u GEEN incassomachtiging afgeeft.
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