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NATUURVERENIGING MARK & LEIJ 
Opgericht op vrijdag 18 april 1997 

 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 

Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur en 

cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 

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

ste betekenis; 

Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit ge-

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

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

waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en 

kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 

 

voorzitter: Wim Gijzen 

secretaris: Ditty Koopmans 

penningmeester: Jan Meesters 

website:  www.markenleij.nl  

  
Aanmelden per mail, secretaris@markenleij.nl , of schriftelijk bij 
het secretariaat, Dorpsstraat 27, 4861 AA Chaam, dan sturen 
wij een aanmeldformulier. Lidmaatschap € 17,00 per jaar. 
 
De "Mark & Leij Nieuwsbrief" is het verenigingsblad van de 
natuurvereniging Mark & Leij en verschijnt vier maal per jaar. 
Overname van artikelen is enkel toegestaan na toestemming van 
de redactie. 
 
redactie:  Jan Vermeulen, Joost van den Ouweland, 

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

oplage: 380 exemplaren 
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Natuuragenda 

 

DECEMBER

8 vrijdag 20:00 lezing Planteneters als architecten, Dick Klees Bellevue

14 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

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

30 zaterdag 09:00 werkgroep beheer marktplein Chaam (Wouwerdries)

2018

JANUARI

2 dinsdag 20:00 Algemeen Bestuur Bellevue

5 vrijdag 19:00 openen fototentoonstelling insecten Bellevue

5 vrijdag 20:00 Mark&Leij Nieuwjaarsquiz Bellevue

6 zaterdag 12 tot 16 u fototentoonstelling insecten Bellevue, tijden onder voorbehoud

7 zondag 12 tot 16 u fototentoonstelling insecten Bellevue, tijden onder voorbehoud

18 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

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

27 zaterdag 09:00 werkgroep beheer marktplein Chaam (Wouwerdries)

28 zondag 14:00 wandelen met gids marktplein Chaam (Wouwerdries)

FEBRUARI

2 vrijdag 20:00 lezing, onderwerp volgt Bellevue

15 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

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

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

24 zaterdag 09:00 werkgroep beheer marktplein Chaam (Wouwerdries)

25 zondag 14:00 wandelen met gids marktplein Chaam (Wouwerdries)

MAART

2 vrijdag 20:00 Algemene Ledenvergadering Bellevue

2 vrijdag 21:00 lezing, onderwerp volgt Bellevue

15 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

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

25 zondag 14:00 wandelen met gids marktplein Chaam (Wouwerdries)

31 zaterdag 09:00 werkgroep beheer marktplein Chaam (Wouwerdries)
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Tekst: Sandra Reijnders 

 

D e activiteitencommissie is 

helaas nog niet op stoom, 

maar dat wil niet zeggen dat de 

activiteiten niet door gaan. Inte-

gendeel! Alle zeilen worden bijge-

zet . 

 

Houd de site nauwlettend in de ga-

ten en zorg dat de penningmeester 

 

penningmeester@markenleij.nl 

 

ook jouw mailadres heeft, dan krijg 

je persoonlijk bericht over de in-

houd van de volgende activiteit. 

 

We hebben hoofden en handen 

tekort, dus wil je bijspringen, meld 

je dan vooral aan bij diezelfde pen-

ningmeester! 

Tekst: Joost van den Ouweland 

 

N a de aanstaande jaarwisse-

ling heb je amper de tijd om 

alle oliebollen te verteren, laat 

staan de kruitdampen van het 

vuurwerk uit je longen op te hoes-

ten, voordat op 5 januari 2018 om 

20.00 uur in Bellevue, quizmaster 

Victor Hendriks de eerste vragen 

van de ” M&L kennisbattle” op je 

af gaat vuren.  

 

Deze meest interactieve Nieuw-

jaarsborrel van het zuiden is al jaren 

zo gezellig, dat je alleen al daarom 

vrijdagavond 5 januari 2018 in je 

agenda zou moeten blokken. Daar-

naast wordt, als kers op de taart, die 

avond om 19.00 uur de fototentoon-

stelling “insecten“ van de M&L 

fotoclub geopend. Als je rond die 

tijd Bellevue binnenloopt, kun je 

tijdens het bewonderen van de 

prachtige foto’s ook aangeven wel-

ke naar jouw smaak de mooisten 

zijn. Kom je tijd te kort, geen nood, 

zaterdag 6 en zondag 7 januari zijn 

de foto’s ook nog te bewonderen. 

 

Om mee te doen met de quiz stel je 

een team samen van zes personen 

en kom je 5 januari naar Bellevue 

in Chaam. Is je team niet compleet? 

Niet erg, gewoon komen, want er 

lopen altijd wel slimme, gezellige 

en aardige lui zonder team binnen. 

Fototentoonstelling en quiz 

 

Mark & Leij 

Fototentoonstelling 

“Insecten” 

5, 6 en 7 januari 

 

Opening  

Vrijdag 5 januari 

19.00 uur 

 

Bellevue 

Chaam 

Zet de volgende wandel-

data alvast in je agenda en 

houd je mail , de  

Mark & Leij site en het 

weekblad in de gaten voor  

nadere details: 

 

28 januari: info volgt 

25 februari: info volgt 

25 maart: info volgt 

29 april: avondwandeling 

boomkikkers 

27 mei : Zwartlaag 

Mark & Leij 

nieuwjaarsquiz 

2018 

 

Vrijdag 5 januari 

20.00 uur 

 

Bellevue 

Chaam 

Lezingen en 

wandelingen 

Wandelen op de Castelreese Hei,  

foto Ton Marisael 

Ben je alleen? Ook geen probleem. 

Dan zoek je in de zaal een onvolle-

dig team waar de slimheid vanaf 

straalt en dat een kenner zoals jij in 

hun team mist. 

 

En eh… 

De samenstellers van de quiz laten 

weten dat je met een iets meer dan 

gemiddelde kennis van bomen pun-

ten kunt scoren !? 

 

Deze sluipwesp scoort dus alvast 

een punt! 

 

Sluipwesp op bijenhotel cq hout-

blok, foto Joost van den Ouweland 



55    Mark & Leij NieuwsbriefMark & Leij NieuwsbriefMark & Leij Nieuwsbrief   

 

 

 

Tekst: werkgroep externe contac-

ten 

 

B ij haar herstart moest onze 

werkgroep externe contacten 

constateren dat de communicatie 

tussen de gemeente Alphen-

Chaam en de natuurvereniging 

Mark & Leij de laatste jaren voor-

al verliep via allerlei bezwaren- 

procedures, al dan niet tot de Raad 

van State toe.  

 

De werkgroep kon zich ook niet 

meer aan de indruk onttrekken dat 

de Gemeente Alphen-Chaam zich 

ontwikkelt als een slechte rentmees-

ter voor haar kostbare en veel ge-

roemde buitengebied. Een werk-

groeplid omschreef het treffend: 

“De kip met de gouden eieren 

wordt in rap tempo geslacht!”  

De Brabantse Milieufederatie deelt 

hierin onze mening: “Het loopt de 

spuigaten uit in Alphen-Chaam: 

een saunacomplex annex bezoe-

kerscentrum met hotel, uitbreiding 

’t Zand met o.a. horecagelegenhe-

den, de lichtmasten van de Leeuwe-

rik (Bavel AC), het openlucht 

zwembad op de Flaasbloem, moge-

lijk een nieuw recreatiebedrijf op 

Kwaalburg, mogelijke verharding 

van het cultuurhistorisch erfgoed 

de ‘Oude Maastrichtse Baan’, etc. 

De cumulatieve effecten van dit al-

les waaronder aantasten EHS, ver-

storing, licht, geluid, tasten de kwa-

liteit van het prachtige buitenge-

bied van deze gemeente in razend-

snel tempo aan.”  

Tel daarbij op dat de Raad van Sta-

te het Bestemmingsplan Buitenge-

bied vernietigd heeft op het ontbre-

ken van een passende beoordeling 

en Milieu Effecten Rapportage 

(MER) voor onder andere de recre-

atie en de intensieve veehouderij. 

Op ambtelijk niveau stokte het 

overleg keer op keer. Reden tot gro-

te zorg dus en ook reden voor de 

werkgroep om 

de burgemeester 

uit te nodigen 

voor een kennis-

makings- c.q. 

inhoudelijk ge-

sprek. Onze ver-

s t a n d h o u d i n g 

met de gemeente 

Alphen-Chaam 

was de laatste 20 

jaar steeds wis-

selend. De op-

stelling van de 

b u r g e m e e s t e r 

was hierin vaak 

bepalend. Het 

was dus belangrijk te weten hoe de 

burgemeester in deze materie staat 

en of het zinvol was ons voorstel te 

bespreken om verbetering in de ha-

perende communicatie te brengen. 

Daarbij komt dat de werkgroep bij 

haar herstart het voornemen heeft 

uitgesproken, zowel onze nieuws-

brief als de lokale media meer te 

gaan benutten, om iedereen te infor-

meren over de zienswijze van Mark 

en Leij. 

 

Tijdens ons gesprek onderschreef 

de burgemeester (van harte) onze 

stelling dat het voor zowel de ge-

meente als Mark en Leij van belang 

is om inzichten in een zo vroeg mo-

gelijk stadium te delen. “We zullen 

het niet altijd met elkaar eens zijn, 

maar mogelijk lukt het zo om we-

derzijds begrip op te bouwen, de 

expertise van Mark en Leij en de 

gemeente te bundelen en (bij nieu-

we ontwikkelingen) de schade aan 

natuur, milieu en landschap tot een 

minimum te beperken en waar mo-

gelijk natuur en landschap te ver-

sterken”.  

We hebben afgesproken dat er ten-

minste elk kwartaal op ambtelijk 

niveau overleg zal zijn tussen de 

gemeente en Mark en Leij. Alle 

gemeentelijke zaken die spelen op 

het gebied van natuur, milieu en 

landschap worden eerst geïnventari-

seerd en geanalyseerd. Daarmee 

willen we in december beginnen. 

Zoals de burgemeester aangaf zul-

len we het niet over alles eens wor-

den, maar kunnen zaken in een 

vroeger stadium bijgestuurd wor-

den. Eventuele overgebleven knel-

punten proberen we tijdens een 

daarop volgend bestuurlijk overleg 

(B en W) op te lossen. Komen we 

er dan nog niet uit, dan behoudt 

Mark en Leij zich nog altijd de 

gang naar de rechter voor, maar dan 

hebben we er misschien inmiddels 

vijf voorkomen.  

Tenslotte vraagt de gemeente aan 

Mark en Leij nog eens naar de uit-

breidingsplannen van 't Zand te wil-

len kijken. Dit zegt onze voorzitter 

toe.  

 

Mark en Leij bedankt burgemeester 

Minses voor zijn welwillende op-

stelling en ontplooide initiatieven.  

Van de gemeente Alphen-Chaam 

waren aanwezig: burgemeester Joe-

rie Minses en Bart van Strien, me-

dewerker beleidsontwikkeling 

ABG. Van Mark en Leij: Wim Gij-

zen (voorzitter), Dick Klees 

(bestuurslid), Johan Schaerlaeckens 

(coördinator externe contacten). 

 

Burgemeester en wethouders wonnen de tweede prijs  

tijdens de Mark & Leij nieuwjaarsquiz 2017. 

Foto: Wim Goverde 

Zorgen over buitengebied Alphen-Chaam 
Overleg met burgemeester Minses biedt hoop 
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mee brengt. Johan blijft wel herha-

len dat het op termijn rustiger zal 

worden, maar dat moet ik eerst nog 

zien. Het kost voorlopig heel veel 

tijd, maar toch word ik er blij van. 

Dat komt dan vooral omdat we zulk 

prettig overleg hebben met de diver-

se partijen. Eind november spraken 

we de burgemeester van Alphen-

Chaam en later ook nog ambtenaren 

en een wethouder in Baarle Nassau, 

maar ook Staatsbosbeheer, Natuur-

monumenten, Waterschap en noem 

maar op. Niet teveel om op te noe-

men, maar het zijn er wel veel en we 

willen graag overal meepraten en 

overal een doordacht natuurbeheer, 

natuurbehoud en duurzaamheid pro-

moten. Dat betekent soms ook dat je 

je met beleidsmatige zaken moet 

bezighouden. Soms ook leuk, maar 

in elk geval nuttig en belangrijk. 

Dat laatste geldt ook voor de leden 

die letterlijk met de voeten op de 

zandgrond willen staan, elke eerste 

zaterdag van de maand. Ook dat is 

een heel actieve werkgroep, de 

werkgroep ‘Beheer’. Allemaal van 

Mark & Leij. Daar word je toch 

blij van? Daar kun je toch de feest-

dagen mee in?  

 

Ik wens jullie allemaal goede 

feestdagen en een voorspoedig 

nieuw jaar toe. Dat laatste doe ik 

ook graag persoonlijk op de Quiz-

avond op 5 januari. Voor nu: 

mooie dagen (en nachten)! 

 Bestuursleden Natuurvereniging Mark&Leij

Voorzitter Wim Gijzen Kerkdreef 6A 4861 PW Chaam 06 53241231 voorzitter@markenleij.nl

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

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

Bestuurslid Piet van Riel Hondsdonkseweg 1 4861 CE Chaam 0161 491509 bestuurslid@markenleij.nl

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

Onderzoek Dick Klees Legstraat 2A 4861 RK Chaam 06 21572238 werkgroepen@markenleij.nl

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

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

Tekst: Wim Gijzen 

 

M et dit laatste nummer van 

het jubileumjaar sluiten we 

wat mij betreft een roerig jaartje 

af. Om maar eens wat te noemen: 

de vereniging kreeg een nieuw be-

stuur en de werkgroep externe 

contacten werd nieuw leven inge-

blazen. De fotowerkgroep ging een 

nieuwe weg in en er werden statu-

ten gewijzigd.  

 

Wat dit laatste betreft, zijn we nu in 

de fase van de aanvraag van een 

ANBI-status. We willen dus een 

vereniging zijn die het algemeen 

nut beoogt, geen winstoogmerk 

heeft, integer is en een actueel ei-

gen beleidsplan heeft. Daarnaast 

mogen we slechts een beperkt ver-

mogen hebben, is er een redelijke 

verhouding tussen kosten en beste-

dingen en ontvangen bestuurders 

geen vergoeding. Dat past ons allen 

uitstekend, dus daar leest u binnen-

kort meer over op onze actuele 

website (ook een vereiste). 

De fotowerkgroep heeft Liek in de 

bloemen en bedankjes gezet en gaat 

met de actieve (fanatieke) Ton een 

nieuwe fase in, zo mogelijk in nau-

we samenwerking met de activitei-

tencommissie. Deze laatste kan ze-

ker nog extra handen gebruiken 

voor het organiseren van de nodige 

lezingen en wandelingen. De lezing 

over Secret Spain trok alvast een 

volle zaal in Bellevue. 

Wat mij als voorzitter zo vrolijk 

stemt, is de drukte die de Werk-

groep Externe contacten met zich 

Column van de voorzitter 

Wim kondigt een lezing aan, foto Harrie Timmermans 
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mensen. Zo ontstond een vriend-

schappelijke band met de Spaanse 

natuurliefhebber José Rodriguez. 

We zagen het prachtige filmpje dat 

José maakte na een tip van Johan. 

Hij filmde gemzen, grote gele kwik-

staarten, een waterspreeuw, de Iberi-

sche beer, reeën en een bosuil. 

 

Onderweg in Frankrijk 

Dan nu het overwinteren in Spanje. 

De reis van Nederland naar het Ibe-

risch schiereiland hoef je echt niet in 

één ruk te doen. Onderweg in 

Frankrijk heb je de Camargue met 

de steppekiekendief en de eerste 

flamingo’s. Die flamingo’s gaan we 

veel zien. 

Op de terugweg in maart kan je in 

La Brenne een tijdje aanleggen en 

op zoek gaan naar reptielen zoals de 

smaragdhagedis. Ik heb echt niet 

alle getoonde soorten genoteerd, 

want als ik schrijf kan ik geen 

plaatjes kijken en meegenieten. 

 

Aiguamolls in januari 

Pierre laat wat plaatjes van het Sal-

vador Dali museum in Figueres 

zien. Dat is een bezoek zeker waard. 

Een kilometer of 15 zuidoostelijk 

aan de Middellandse zee ligt het 

Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. Dit natuurpark is 5.000 

ha groot en bestaat vooral uit moe-

Tekst: Sandra Reijnders 

Afbeeldingen: Johan Schaerlaec-

kens 

 

O p 17 november kwamen 

Johan Schaerlaeckens en 

Pierre Adriaensen ons inwijden in 

hun geheime natuurplekjes op het 

Iberisch schiereiland. Je kunt er 

heerlijk overwinteren terwijl je de 

maaltijd buiten nuttigt met uitzicht 

op duizenden vogels, die daar het-

zelfde doen. Johan, Pierre en hun 

dames reizen er bij voorkeur per 

camper en overnachten meestal 

midden in de natuur. De zaal was 

afgeladen vol, dus voor die enke-

ling die er niet was, bij deze een 

terugblik. 

 

Somiedo 

Ik was wat te laat, dus de startslo-

gan heb ik gemist. Die zag ik later 

op een foto: “Om te werken te oud, 

om te sterven te jong, om te reizen 

TOP FIT”. 

Als je al in september naar Spanje 

gaat, kan je starten in Somiedo en 

daar op zoek gaan naar de Spaanse 

beer. Tien jaar geleden kende de 

populatie een dieptepunt. Dankzij 

beschermingsmaatregelen gaat het 

nu gelukkig beter. 

Als je per camper reist, maak je 

makkelijker contact met andere 

ras. We zien plaatjes van veel 

s lobeenden,  win ter ta l ingen, 

krakeenden en wilde eenden. Daar-

naast zijn er ooievaars, waterral, 

havik, bruine kiekendief, reeën, 

Camargue pony's, mediterrane 

boomkikker (nauwelijks zijstreep 

en andere roep dan bij ons) en hop. 

 

Ebrodelta 

Dan reizen we zuidwaarts naar de 

Ebrodelta, waar de boeren ‘s zo-

mers in de rijstvelden wonen. In het 

voorjaar herbergen de moddervlak-

tes heel veel vogels. Onder andere 

vind je hier de “lady with the gol-

den slippers”. Zo noemen de Engel-

sen de kleine zilverreiger zeer toe-

passelijk, want ze heeft zwarte stel-

ten met gele tenen. Ook de koerei-

ger vind je hier, altijd in de nabij-

heid van vee. Door het opwarmen 

van de aarde broeden deze twee 

soorten inmiddels ook al in Neder-

land. Door diezelfde opwarming 

blijven veel vogels in Europa over-

winteren en maken ze niet meer de 

gevaarlijke oversteek naar Afrika. 

Een goed voorbeeld hiervan is de 

dwergarend die in de Ebrodelta 

overwintert. 

 

El Hondo, St Pola 

We gaan verder zuidwaarts naar 

Parque Natural de el Hondo, net 

voorbij Alicante. Er is een enclave 

van 2.400 ha waterberging in een 

rijstgebied. De voorzieningen, 

waaronder kijkhutten, zijn hier zeer 

goed, door investeringen met Natu-

ra 2000 geld. We zien zes zeldzame 

bastaardarenden op trek en honder-

den geoorde futen. Zestig bruine 

kiekendieven per dag is heel nor-

maal. Van daaruit oostwaarts bij 

Santa Pola liggen enorme zoutbas-

sins voor het winnen van zout. De 

flamingo’s, kluten, drieteenstrand-

lopers en strandplevieren vieren er 

feest. 

 

Cabo de Gata 

Het is januari en we reizen weer 

een eind zuidelijker naar Cabo de 

Gata in de buurt van Almería. Dit is 

het droogste en warmste deel van 

 

Terugblik lezing 
 

“Secret Spain” 
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exemplaren. We zien een lynx met 

een rode halsband. Hij is gezenderd 

en is uit Andujar gehaald om hier 

vers bloed in de populatie te bren-

gen. 

 

Abajo 

In de pauze wordt de Spaanse sfeer 

vastgehouden door life gitaarmu-

ziek. Dat klinkt erg gezellig. 

De mooiste streek van Spanje 

(aldus Pierre), Abajo, kan ik niet 

terugvinden op Google Maps. Mis-

schien is het er daarom nog zo 

mooi (of ik schrijf het verkeerd). Er 

komt een indrukwekkend aantal 

vogels voorbij, zoals de super zeld-

zame marmereend en 500 broeden-

de ooievaars. Tijdens een fietstocht 

van 75 kilometer zien we vier man-

goesten families. Het zijn vrouwtjes 

met jongen. Ze eten graag slangen, 

want ze zijn immuun voor het gif. 

De koninginnenpage produceert 

hier drie generaties per jaar. 

 

Odiel Manches 

Langs de plaats Huelva stroomt de 

Odiel. In februari bloeit hier de mi-

mosa. Het is een hot spot voor stelt-

lopers. Op één dag kan je hier 24 

soorten steltlopers spotten. 

 

Castro Verde 

Het is februari en we steken even 

de Portugese grens over. Hier ligt 

Andalusië. Gewassen worden er 

geteeld in plastic tunnels, wat 

enorm veel afval oplevert. Afval 

dat teruggevonden wordt in de ma-

gen van aangespoelde walvissen. 

Ook wordt er veel gif gebruikt. Er 

bloeien hier in januari volop bloe-

men, zoals de knikkende klaverzu-

ring, de grote leeuwenbek en de 

witte ganzenbloem. Je treft de 

woestijnvink hier aan en de mori-

nelplevier overwintert hier. Het 

broedgebied van de morinelplevier 

bevindt zich op de Noord-Europese 

hoogvlakten. Het mannetje voert 

alle broedtaken uit. De dunbek-

meeuw is de ADHD-er onder de 

meeuwen. De grote stern voelt zich 

hier in de zoutpannen ook thuis. 

 

Andujar 

We trekken nu in noordwestelijke 

richting het binnenland in. Bij An-

dujar is nog één van de leefgebie-

den van de Iberische lynx. Het is er 

heuvelachtig tot 1.200 meter hoogte 

en het landschap is vrij open. In 

2002 stonden ze met 100 exempla-

ren, verdeeld over twee leefgebie-

den, op het punt van uitsterven. 

Door beschermingsmaatregelen 

gaat het nu weer beter. Hun voedsel 

bestaat voornamelijk uit konijnen. 

We komen hier ook veel stieren 

tegen, die gefokt worden voor de 

stierengevechten. 

 

Coto Doñana 

Aan de kust ten westen van Sevilla, 

ligt Parque Nacional de Doñana. 

We stoppen bij El Rocío. In het 

voorjaar staat hier een halve meter 

smeltwater. In januari zien we hier 

onze huiszwaluw terug. De kwak 

zit hier in groepen van 200 à 250 

Gems, moeder met jong 
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een nieuw probleem. Door het op-

warmen van de aarde, is er meer 

droogte en zijn er minder vruchten. 

De beren gaan daardoor minder vet 

de winter in en komen soms ‘s win-

ters uit hun holen om voedsel te 

zoeken. Johan zag er een berin met 

drie jongen bessen eten. Hij kon het 

schouwspel van 16 tot 18.30 uur 

aanschouwen. 

 

Villafáfila 

We zakken weer af naar Villafáfila, 

waar Europa’s belangrijkste gebied 

voor de grote trap is. In de winter 

bevinden er zich circa 3.000. Er ko-

men ook veel andere steppevogels 

voor. Veel oude duiventorens wor-

den nu weer hersteld voor de toren-

valk en de steenuil. 

 

Bilbao 

In het noorden, aan de golf van Bis-

kaje bij Bilbao, kan je een walvis-

vaart boeken. De afgelopen twee 

jaar werd dat een fiasco. Door het 

slechte weer was iedereen zeeziek. 

Een jaar of vier geleden hadden ze 

meer geluk. Het was windstil en de 

gestreepte dolfijnen zwommen naast 

de boot mee. De gewone dolfijn is 

de snelste dolfijn. Ook zagen we de 

spitssnuitdolfijn. 

 

 

een gebied van 80.000 hectare met 

een mozaïek van braakland, graan-

velden en gemaaid grasland. Het 

gebied wordt optimaal gehouden 

voor de zeldzame grote trap, waar-

van er nu ongeveer 1.000 voor ko-

men. Een indrukwekkende rij vo-

gelsoorten en ook vlinders komt 

voorbij. De kuifkoekoek parasiteert 

hier op eksters. Met de kleine trap 

gaat het hier helaas slecht. Tijdens 

een fietstocht van anderhalf uur 

spotten we 40 zuidelijke klapek-

sters en steenuiltjes zien we hier 

ook met 40 à 50 stuks per dag. Op 

de dehesa (bloemrijke steppe) voe-

ren de 16 kilo zware grote trappen 

eind maart hun indrukwekkende 

baltsritueel uit. 

 

Siërra San Pedro 

Eind maart gaan we naar Siërra 

San Pedro en de Extremadura. Si-

ërra San Pedro is toeristisch gezien 

wat rustiger. We zien veel gieren 

en arenden en interessante planten. 

Ook de visotter woont hier. Zorg 

dat je hem eerder ziet, net als bij de 

lynx, dan kan je een tijdje van het 

schouwspel genieten. Verder ook 

hier een indrukwekkend aantal 

soorten. De franjeteenhagedis is 

een endeem (komt dus alleen hier 

voor). Het lijf van de parelhagedis 

is 20 cm lang. Daar komt de staart 

dus nog bij. 

In de Extremadura staan veel 

scheefgegroeide steeneiken. Ze zijn 

met opzet zo gevormd, zodat er in 

de schaduw granen verbouwd kun-

nen worden. Ook hier meer mooie 

soorten. 

 

Somiedo 

We trekken noordelijker voor de 

Spaanse wolf in Sierra de La Cule-

bra. Van oorsprong waren dit jacht-

reservaten van rijke Spanjaarden. 

Nog noordelijker ligt Parque Natu-

ral Somiedo. Het is een ruig gebied 

met een oppervlakte van 33.000 

hectare. Hiervan zagen we dus 

vooraf een filmpje met onder ande-

re de Spaanse beer. De aantallen 

beginnen toe te nemen. Er is echter 

Inkijken en downloaden van de 

verslagen 

In de zaal, op tafels uitgestald onder 

het diascherm, lag een indrukwek-

kende verzameling reisverslagen 

die doorgekeken kon worden. Op 

verzoek kan je de verslagen per 

mail toegestuurd krijgen. Je kunt de 

verslagen ook zelf inkijken en 

downloaden op de volgende ma-

nier: 

 

Ga naar 

 

 www.cloudbirders.com  

 

Dit is een mondiale website met 

vele duizenden reisverslagen. Na 

het openen van de site, open je 

“Tripreports”, type achter “Author” 

de naam ‘Johan Schaerlaeckens’ in. 

Als je bezig bent, zie je in het balk-

je pal eronder de volledige naam 

verschijnen. Druk op dit balkje en 

vervolgens op “Search”. Scroll naar 

beneden en je ziet alle verslagen. 

Druk (vooraan) op het verslag dat je 

in wil zien. Het verslag wordt geo-

pend en je kunt het zo nodig down-

loaden. 

x 

Iberische lynx 

http://www.cloudbirders.com/
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chemische bestrijdingsmiddelen die 

de insecten doden. ‘Die moeten di-

rect van de markt.’ Hij voorspelt al 

sinds 2009 dat de insecten zullen 

uitsterven door neonicotinoïden. Dit 

is een groep chemische bestrijdings-

middelen (kortweg ‘neonics’) die 

begin jaren negentig op de markt is 

gekomen. Neonics tasten het zenuw-

stelsel van insecten aan, waardoor 

ze uiteindelijk sterven. Deze insecti-

ciden brengen het gif als een laagje 

om het zaad waardoor de hele plant 

giftig wordt. “Als een insect van de 

bladeren vreet, krijgt hij het gif bin-

nen. Vlinders en bijen krijgen het 

via de nectar en het stuifmeel bin-

nen. In de honing zit het dus ook”, 

vertelt Tennekes. 

Of neonics de gezondheid van men-

sen rechtstreeks schaden, is niet aan-

getoond, maar dat betekent niet dat 

ze ongevaarlijk zijn, stelt de toxico-

loog. “We zien dat sinds de intro-

ductie van neonics autisme, ADHD, 

gedragsproblemen en afname van 

intelligentie bij jonge kinderen meer 

voorkomen. Dit kan ook samenhan-

gen met restanten van deze bestrij-

dingsmiddelen in voedingsmiddelen. 

De foetus die zijn hersenen ontwik-

kelt, is gevoelig voor chemische 

stoffen en de placenta biedt geen 

enkele bescherming tegen neonics”. 

Mensen worden hoe dan ook ge-

raakt door insectensterfte, want 

door het gebrek aan insecten stor-

ten hele voedselketens in. Ook ver-

liezen we gratis ‘diensten’ van in-

secten, zoals bestuiving en het af-

breken van organisch materiaal. 

“Zonder insecten, gaan mensen er 

ook aan”, zegt Tennekes. Niet 

alleen de akkers worden vergiftigd 

met neonics. Het gif verspreidt zich 

in de wijde omgeving tot in de be-

schermde natuurgebieden. “Omdat 

het gif in het zaad zit, spoelt het 

makkelijk uit in de bodem. Slechts 

20 procent ervan wordt door de 

plant opgenomen, 80 procent blijft 

in de bodem en sijpelt als het re-

gent door naar het grondwater. Of 

het wordt, als de bodem verzadigd 

is van water, afgevoerd in het op-

pervlaktewater. Het zit ook in de 

bermen. Daar nemen wilde planten 

het op. Neonics breken slecht af, 

waardoor ze in het milieu en in 

voedselketens opstapelen.” 

Er is volgens hem geen tijd meer 

om verder onderzoek af te wach-

ten. “Er is zoveel bewijs dat neo-

nics gevaarlijk zijn en er zijn sterke 

aanwijzingen dat 80 procent van 

de insecten al weg is. We moeten 

deze stoffen per direct verbieden. 

Zelfs als zo’n verbod er komt, gaat 

Voor u opgezocht en samengevat 

door Johan Schaerlaeckens. 

 

I n deze rubriek worden opmer-

kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 

milieu, natuur, landschap en cul-

tuurhistorie weergegeven. 

 

Deze “Uitgelicht” staat in het te-

ken van de dramatische achteruit-

gang van het aantal insecten. We-

tenschappers waarschuwen zelfs 

voor een “Ecologisch Armaged-

don”! 

In 63 beschermde natuurgebieden 

in Duitsland is sinds 1989 drie-

kwart van de vliegende insecten 

verdwenen. Deze teruggang van 

het aantal insecten werd al ver-

moed, maar blijkt veel groter dan 

gedacht. In de rest van Europa is 

de teruggang vermoedelijk net zo 

groot. 

Insecten vormen ongeveer twee-

derde van alle leven op aarde, 

maar we zien nu een ongelooflijke 

afname. Als we de insecten verlie-

zen dan stort alles in elkaar. Grote 

stukken land worden voor de 

meeste levensvormen onleefbaar.  

Waar we op dit moment al mee 

zouden moeten beginnen, is grote 

voorzichtigheid betrachten; minde-

ren met de dingen waarvan we we-

ten dat ze een slechte invloed heb-

ben, zoals het gebruik van pestici-

den. Daarnaast dienen we bloem-

rijke akkerranden in de landbouw 

terug te brengen. 

We hebben hieronder een aantal 

publicaties samengevat die hun 

licht laten schijnen op dit immense 

probleem. 

 

Oorzaak van insectensterfte is 

bekend: chemische bestrijdings-

middelen 

Toxicoloog Henk Tennekes is blij 

dat er eindelijk onrust ontstaat over 

de insectensterfte. Maar de belang-

rijkste boodschap blijft volgens 

hem achterwege: het zijn recente, 

Uitgelicht 

Bont zandoogje, foto Harrie Timmermans 
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Als glyfosaat wordt toegepast in 

gebieden met sterke winderosie, 

kunnen ook mensen er direct aan 

worden blootgesteld. Omdat de stof 

zich hecht aan zeer kleine deeltjes, 

kan die gemakkelijk door mensen 

en dieren worden ingeademd. Een 

wetenschappelijke studie toonde 

aan dat in 44 procent van urinemon-

sters van 180 burgers uit 18 landen 

in Europa glyfosaat zat. Dit leidt tot 

de onvermijdelijke conclusie dat de 

Europese Unie zo spoedig mogelijk 

normen moet opstellen voor glyfos-

aat in de bodem. Er zijn behoorlijke 

potentieel negatieve effecten op de 

bodem-biodiversiteit, het waterle-

ven en de mens na blootstelling aan 

deze stoffen. Zeker gezien de grote 

mate waarin resten van glyfosaat in 

bodems overal in Europa zijn aan-

getroffen, is het niet verstandig de 

toelating van glyfosaat te verlen-

gen. 

Bron: Wageningen Universiteit 

 

Keverbanken op akkers vergro-

ten het aantal insecten 

Het aanleggen van keverbanken en 

andere natuurvriendelijke maatrege-

len op akkers leidt tot een toename 

van het aantal insectensoorten en 

het aantal insecten. Op de akkers 

met maatregelen werden bijna 50 

verschillende insectensoorten waar-

genomen. Op de akkers zonder 

maatregelen werden nog geen 20 

soorten waargenomen. 

Van april tot begin september 2017 

is onderzoek gedaan naar de kwali-

teit en kwantiteit van insecten op 

akkerland. Het onderzoek is onder-

deel van het Interreg-pro-

ject PARTRIDGE. Hierin willen 

organisaties uit 5 Europese landen 

aantonen dat er ruimte is voor bio-

de ‘insectenmoord’ door”, zegt 

Tennekes, “doordat neonics zo 

slecht afbreken kan het nog wel een 

jaar of tien duren voordat insecten 

er geen last meer van hebben. De 

Tweede Kamer heeft al moties aan-

genomen voor een verbod op neo-

nics, maar de regering heeft die om 

‘juridische redenen’ niet uitge-

voerd”, vertelt Tennekes. “Ik denk 

dat het meer de invloed van de 

industrie is”.  

Bron: Nederlands Dagblad 

 

Natuurorganisaties en landbouw 

in overleg om verdwijnen insec-

ten  

Natuurorganisaties, wetenschap-

pers en de landbouwsector kwamen 

op 21 november bij elkaar om te 

praten over de toekomst van de 

landbouw in Nederland. Een recen-

te studie over vliegende insecten 

heeft de urgentie voor zo'n bijeen-

komst onderstreept. Uit de studie 

bleek dat driekwart van de vliegen-

de insecten sinds 1989 is verdwe-

nen. Dat kan dramatische gevolgen 

voor de landbouw hebben. Insecten 

zijn belangrijk voor het bestuiven 

van gewassen, maar spelen ook op 

andere gebieden een cruciale rol. 

Het is daarom belangrijk dat na-

tuurorganisaties en de landbouw 

gezamenlijk de toekomst ingaan.  

Ook LTO Nederland, banken en 

voedingsbedrijven werden uitgeno-

digd voor de bijeenkomst. 

Natuurmonumenten heeft een peti-

tie gemaakt en roept Nederlanders 

op deze te teke-

nen. Daarmee 

kunnen zij hun 

zorgen uiten 

over de massale 

afname van in-

secten. 

N a t u u r m o n u -

menten roept de 

nieuwe minister 

van Landbouw, 

Carola Schouten, 

op om maatrege-

len te nemen die 

de insectensterfte 

tegengaan. Zo 

kunnen wij in de Europese Raad 

pleiten voor groene en duurzame 

landbouw en een einde maken aan 

het gebruik in de landbouw van gif-

stoffen zoals glyfosaat en neonicoti-

noïden, aldus de organisatie. 

Bron: ANP 

 

Veel glyfosaat in landbouwgron-

den: “Verlenging toelating niet 

verstandig.” 

Glyfosaat is het meest toegepaste 

herbicide in Europa. Er is discussie 

over verlengde toelating van dit 

middel. Wetenschappers van Wage-

ningen Universiteit publiceerden 

een studie waaruit blijkt dat glyfos-

aat in bijna 50 procent van de Euro-

pese landbouwgronden voorkomt. 

Via wind en water verspreidt de stof 

zich verder met mogelijke gevolgen 

voor biodiversiteit en menselijke 

gezondheid. 

Er is veel discussie over het gebruik 

en de verlenging van de toelating 

van glyfosaat als gewasbescher-

mingsmiddel. In 2016 liep de goed-

keuring van de Europese Commissie 

voor het gebruik van dit middel af. 

Op dit moment wordt gesproken 

over verlenging van deze toelating. 

Voorwaarde hierbij is dat het middel 

geen negatieve gevolgen heeft voor 

de gezondheid van mensen, dieren 

en milieu. Waar echter nog weinig 

aandacht aan is besteed is de vraag 

naar de mate van voorkomen van 

glyfosaat in landbouwgronden als 

gevolg van de wijdverbreide toepas-

sing ervan in de landbouw.  
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Vlieg, foto Harrie Timmermans 

https://www.wur.nl/
http://www.northsearegion.eu/partridge/
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diversiteit in de moderne agrarische 

bedrijfsvoering. De Patrijs is hierin 

gekozen als ambassadeurssoort. 

In één van de 10 demonstratiege-

bieden is gekozen om keverbanken 

aan te leggen. Een keverbank is een 

40 cm verhoogde rug van ongeveer 

2 meter breed die aangelegd wordt 

in het midden van een perceel. De 

keverbank is ingezaaid met kropaar, 

timotheegras, roodzwenkgras, en 

een variatie aan meerjarige kruiden. 

De keverbank is daarmee een ge-

schikt habitat voor insecten en spin-

nen en daarnaast een uitstekende 

overwinteringlocatie omdat hij ho-

ger en droger is en in het voorjaar 

eerder opwarmt. Een belangrijk 

voordeel voor de agrariër is dat op 

deze manier de natuurlijke bestrij-

ders direct aanwezig zijn op de ak-

ker, zodra de gewassen gaan groei-

en. 

Op de akkers met keverbanken en 

bloemblokken werd een maximale 

diversiteit van bijna 50 verschillen-

de soorten insecten waargenomen. 

Op de akkers zonder maatregelen, 

werden nog geen 20 soorten waar-

genomen. Ook het aantal individu-

en was op de akkers met beheer 

fors hoger, gemiddeld per bezoek 

ongeveer 2,5 tot 3 maal zo hoog als 

in het referentiegebied zonder be-

heer. Op basis van de eerste analy-

ses lijkt de introductie van kever-

banken bij te dragen aan een hogere 

diversiteit en een hoger aantal in-

secten.  

Bron: PARTRIDGE 

 

Plagen beheersen met akkerran-

den  

Dr. Frans van Alebeek deed jaren-

lang onderzoek naar de rol van 

akkerranden met vogels en wilde 

insecten in plaagbeheersing op 

akkers.  

In Nederland komen meer dan 

twintigduizend verschillende insec-

ten voor. Minder dan één procent 

staat te boek als potentieel 

‘plaaginsect’. Dat betekent dat de 

rest in toom wordt gehouden door 

Moeder Natuur zelf: nuttige insec-

ten die lastige plagen opruimen. 

Sinds de jaren zestig zijn we in de 

landbouw gaan spuiten tegen pla-

gen. Maar in sommige situaties wor-

den plagen juist erger door een be-

spuiting, omdat ook die nuttige in-

secten worden weggespoten.  

Wanneer bladluizen op een akker 

ongeremd kunnen reproduceren, 

verschijnt iedere tien dagen een 

nieuwe generatie. Die groei kan 

worden vertraagd door bijvoorbeeld 

de roofkevers uit een (onbespoten) 

akkerrand. Later in het seizoen kan 

dit werk worden overgenomen door 

vliegende insecten, die hun energie 

halen uit een bloemrijke akkerrand. 

Behalve dat een akkerrand voedsel 

en veiligheid kan bieden voor vo-

gels, is het dus ook een bron van 

‘gratis’ bestrijding tegen plaaginsec-

ten. 

Een akkerrand is niet zomaar een 

verloren stukje grond. Het is een 

wezenlijk onderdeel van een akker. 

Een rand moet op enig moment ge-

maaid worden en met name bloem-

rijke akkerranden moeten jaarlijks 

worden ingezaaid. Ook de keuze 

van het juiste bloemenmengsel vergt 

aandacht. 

Vanuit een akkerrand kunnen bij-

voorbeeld loopkevers tot honderd 

meter een akker intrekken om 

plaaginsecten te bestrijden. Vliegen-

de insecten pendelen waarschijnlijk 

honderd tot tweehonderd meter van 

de bloemen in de akkerrand waar 

ze hun brandstof uit halen naar de 

rupsen of larven van plaaginsecten 

in een gewas, waar ze bijvoorbeeld 

hun eitjes in leggen. 

Een akkerrand kost productiegrond 

maar bespaart spuitkosten. De fi-

nanciële balans valt helaas meestal 

uit in het voordeel van productie-

grond. Dat komt omdat de werke-

lijke kosten van schade aan de bio-

diversiteit door de gifspuit niet 

kunnen worden meegewogen.  

Toch is Van Alebeek niet per se 

voorstander van het extra belasten 

van schadelijke bestrijdingsmidde-

len. ‘Net als in de opvoeding, werkt 

het stimuleren van positief gedrag 

vaak beter dan het afstraffen van 

negatief gedrag’, aldus de onder-

zoeker. ‘Helaas zijn nuttige akker-

randen langzaam uit de verschil-

lende subsidieregelingen aan het 

verdwijnen. Het is dus vooral zaak 

om daar als landbouwers en on-

derzoekers gezamenlijk aan te blij-

ven werken. Boeren die een positie-

ve, maatschappelijke dienst leve-

ren, zoals akkerranden voor meer 

natuur en natuurlijke plaagbeheer-

sing, zouden we moeten belonen 

voor die dienst.’ 

Bron: Vogelbescherming Neder-

land 
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dat deze vlinders missen. Het tijm-

blauwtje komt in de Benelux alleen 

nog voor in het zuiden van Luxem-

burg. De laatste vindplaats in Ne-

derland was in Zuid-Limburg. In 

1948 is hij daar als verdwenen aan-

gemerkt. De kleine sleedoornpage 

is in de Benelux in het uiterste zui-

den van Wallonië voor het laatst 

aangetroffen in 1972. In het aan-

grenzende deel in Frankrijk komt 

hij nog spaarzaam voor. De rouw-

mantel komt in de Benelux onregel-

matig voor in loofbossen en in het 

landelijk gebied, verbreid door het 

hele gebied. In de Ardennen wordt 

hij regelmatig aangetroffen. 

 

Heb jij beeldmateriaal van het tijm-

blauwtje, de kleine sleedoornpage 

of de rouwmantel of weet je een 

locatie waar één van deze vlinders 

te filmen is, dan zouden Emiel en 

Willy het zeer op prijs stellen als je 

deze informatie met hen wilt delen. 

Uiteraard wordt met de informatie 

zeer discreet omgegaan. Mail je 

info naar Emiel: 

 emiel.boeckx1@telenet.be 

 

Na de film was er gelegenheid voor 

het stellen van vragen. We hebben 

gezellig nog een tijdje nagepraat. 

D
a
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b
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pages, de vuurvlinders en de blauw-

tjes. Telkens werden de Belgische 

naam (vaak hetzelfde als in Neder-

land) en de Latijnse naam getoond 

met een foto van de boven- en de 

onderkant naast elkaar. Als man en 

vrouw verschillend zijn, werd ook 

dat getoond. Daarna volgde een 

filmpje van die soort. Na de pauze 

kwamen op dezelfde manier de 

aurelia’s, de prachtvlinders en de 

zandoogjes voorbij. 

 

De vlinderwerkgroep mist nog goed 

beeldmateriaal van slechts drie soor-

ten, namelijk het tijmblauwtje, de 

kleine sleedoornpage en de rouw-

mantel. Ik heb mijn dagvlinderboek 

van 2013 er even bij gepakt en leer 

daaruit dat het niet verwonderlijk is 

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: Emiel Boeckx 

 

O p 6 oktober vertoonde Emiel 

Boeckx een film over dag-

vlinders, gemaakt door de Vlin-

derwerkgroep Taxandria. Emiel is 

voorzitter van deze werkgroep. 

Zijn rechterhand en secretaris, 

Willy Ronsmans, moest helaas 

kort van tevoren afzeggen. Op de 

foto zie je beide heren in een stand 

van Natuurpunt bij het bezoekers-

centrum De Klapekster in Wortel 

Kolonie. 

 

Een jaar of vier geleden volgde ik 

bij Mark & Leij de vlindercursus. 

Sindsdien ben ik veel met vlinders 

bezig, maar ik ken ze zeker nog 

niet allemaal. Dat werd extra dui-

delijk tijdens de vlinderfilm. Emiel 

Boeckx toonde ons de negentig 

dagactieve vlinders die België rijk 

is. De film was prachtig. Ik heb 

gebiologeerd zitten kijken en heb 

daardoor weinig aantekeningen 

gemaakt. Wat zijn de verschillen 

tussen de soorten soms toch klein. 

 

Van elke vlindersoort waren er be-

wegende beelden. Dat is toch weer 

een “pak lastiger” dan ‘s ochtends 

vroeg bedauwde stilzittende vlin-

ders fotograferen. De film was zeer 

gestructureerd opgebouwd. Voor 

de pauze zagen we de dikkopjes, 

de grote pages, de witjes, de kleine 

Foto gemaakt met de camera zelf-

ontspanner aan het bezoekerscen-

trum De Klapekster in Wortel Kolo-

nie. Links Emiel, rechts Willy. 

Terugblik dagvlinderfilm 

Taxandria 

 

 

 

mailto:emiel.boeckx1@telenet.be
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Tekst en foto’s: Merlijn Hoftijzer 

 

De vissenwerkgroep heeft dit jaar 

een druk jaartje gehad. Naast de 

vaste vis inventarisatie avonden, 

waar om de week op maandag 

avond geschept wordt, heeft de 

werkgroep ook verschillende ande-

re activiteiten georganiseerd en/of 

ondersteund.  

 

De vissenwerkgroep heeft een be-

langrijke bijdragen kunnen leveren 

aan de Bredase “Boomfeestweek” 

en de “Week Van Ons Water”. Hier-

bij hebben verschillende werkgroep-

leden kinderen ondersteund met het 

vangen van hun eigen onderwater 

beesten. Ook heeft de vissenwerk-

groep dit jaar twee groepen van 

scouting Ginneken mogen leren vis-

sen. Het mooiste van dit soort dagen 

is het enthousiasme dat bij kinderen 

kan worden gewekt en het laten ver-

leggen van hun grenzen. Vaak zijn 

ze bij de start bang voor alles wat 

kleiner is dan een kikker, maar na-

dat we de kinderen laten zien dat er 

niets te vrezen is, overwinnen de 

meesten hun angst. Het resulteert 

geregeld in een situatie dat kinderen 

zo enthousiast worden, dat ouders 

moeite hebben om hun kinderen bij 

de waterkant weg te krijgen. Te-

recht, want er is zo veel te ontdek-

ken onder water!  

 

Daarnaast heeft de werkgroep, in 

samenwerking met RAVON, het 

waterschap en andere vissenwerk-

groepen van West Brabant, een 

studiedag over vissoorten en inven-

tarisatie methoden georganiseerd. 

Recent heeft de vissenwerkgroep in 

samenwerking met RAVON met 

enkele leden ook mee gedaan aan 

de vis inventarisatie dag van de 

Lagevugtpolder. Helaas zonder het 

vangen van de grote modderkruiper 

waarop gehoopt was, maar daar-

voor moet de werkgroep nog een 

keer terug. De gegevens die de vis-

senwerkgroep dit jaar heeft verza-

meld met de vaste visavonden, zal 

gedeeld worden met het water-

schap. Deze gegevens kan het wa-

terschap weer gebruiken voor hun 

kennis over de verspreiding van 

vissen, het maken van beleid en het 

beheer van de beekstelsels. Na een 

succesvol visseizoen maakt de 

werkgroep zich alweer op voor 

2018! 

Tekst: Joost van den Ouweland 

 

V oor onze penningmeester zou 

het heel handig zijn om te 

kunnen beschikken over de e-

mailadressen van al onze leden.  

 

Hoezo, denkt u dan misschien? 

Nou, ten eerste zou het hem heel 

veel tijd, geld en moeite besparen 

om u de factuur van de jaarlijkse 

bijdrage voor het M&L lidmaat-

schap te kunnen e-mailen en als 

tweede, bijkomend voordeel zou u, 

natuurlijk alleen als u daar prijs op 

stelt, de nieuwsbrieven over ko-

mende lezingen, wandelingen en 

andere activiteiten per email kun-

nen ontvangen.  

Als u niet helemaal zeker bent of 

uw e-mail gegevens al bij Mark & 

Leij bekend zijn, ook dan graag een 

email naar:  

 

penningmeester@markenleij.nl 

 

Met alvast heel veel dank van een 

blije penningmeester. 

Vriendelijk 

verzoek 

Vissenwerkgroep Mark en 

Leij en KNNV Breda doen 

meer 

mailto:penningmeester@markenleij.nl
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Achtergrond documentatie 

►Vanuit het NERN netwerk is het 

afgelopen jaar, mede in het licht 

van de Nationale Wetenschaps-

agenda, al een prioritering opge-

steld over de meest urgente ontbre-

kende kennis op het gebied van het 

verklaren en ombuigen van biodi-

versiteitverlies. Dit is gebundeld in 

de “Kennisagenda Nature4Life”.  

►De “Nationale Wetenschapsagen-

da (NWA)” is de inspiratiebron 

voor iedereen die geïnteresseerd is 

in de wetenschap. Bijna 12.000 vra-

gen die de Nederlandse bevolking 

heeft gesteld aan de wetenschap 

zijn samengevat in 140 clustervra-

gen. Met hulp van experts uit ken-

nisinstellingen, maatschappelijke 

organisaties en bedrijfsleven zijn 

deze vragen vervolgens uitgewerkt 

in 25 onderzoekbare thema’s, zoge-

heten routes. In het kader van deze 

Oproep tot een Deltaplan Biodiver-

siteitherstel zijn een aantal NWA-

routes relevant:  

1. Kwaliteit van de Omgeving; 

2. Duurzame productie van veilig 

en gezond voedsel; 

3. Circulaire economie en grond-

stoffenefficiëntie: duurzame cir-

culaire impact; 

4. Blauwe route: water als weg naar 

innovatieve en duurzame groei; 

5. Oorsprong van het leven- op aar-

de en in het heelal. 

Tekst: Dick Klees 

 

Z eker in het licht van de 

schokgolf van bewustwor-

ding die door het nieuws over de 

dramatische afname aan insecten 

is ontstaan, is het moment daar, 

om op bredere schaal te zoeken 

naar andere wegen, om onze om-

gang met de leefomgeving en 

voedsel productie te bezien. Om dit 

soort zaken aan onze achterban 

uit te leggen en de discussie aan te 

gaan, is kennis en inspiratie be-

langrijk. Daarom stuur ik de link 

ter informatie door, om kennis te 

kunnen nemen van in de maak 

zijnde plannen. Een hoopvol teken 

is dat ook LTO bij de onderteke-

naars van de intentieverklaring 

staat. De volgende link biedt alvast 

stof tot kennisvermeerdering. 

Voor meer informatie verwijs ik u 

naar de volgende site: 

 

www.nern.nl/deltaplan-

biodiversiteitsherstel 

 

De inleiding op deze site is hieron-

der weergegeven. 

 

In oktober is uitgebreid in het 

nieuws geweest dat er nu steeds 

meer bewijs ontstaat voor een dra-

matisch verlies van insectenrijk-

dom in ons landschap gedurende 

de laatste 20-30 jaar. Samen met 

andere gegevens die een negatieve 

trend laten zien, leidt dit tot grote 

zorg over de toekomstige kwaliteit 

en leefbaarheid van het platteland 

van Nederland. Opgaven voor de 

toekomst van het platteland komen 

bij elkaar: natuurinclusieve land-

bouw, ecologisch en economisch 

duurzame landbouw, zorgen over 

handhaven van kwaliteit van het 

nationaal netwerk van natuurgebie-

den, veranderende wensen van 

consumenten, producenten en ke-

ten. Daarnaast heeft de Nederland-

se landbouw op dit moment te ma-

ken met veranderingen in het Ge-

meenschappelijk Landbouwbeleid 

van de EU. De steun aan boeren 

verschuift naar een inkomensonder-

steuning gericht op een groenere, 

effectievere en milieuvriendelijkere 

manier van produceren. Nederlandse 

biodiversiteitwetenschappers con-

stateren dat het aanpakken van de 

problematiek urgent is en dat sa-

menwerking tussen wetenschap, 

landbouw, voedingsindustrie, ban-

ken en natuurorganisaties zeer ge-

wenst is. 

 

Deltaplan Biodiversiteitherstel 

Het bestuur van het Netherlands 

Ecological Research Network 

(NERN), het platform waarin alle 

Nederlandse biodiversiteitonderzoe-

kers samenwerken, heeft een over-

leg geregeld waar belanghebbende 

partijen aanwezig waren en het door 

NERN opges teld  document 

"Deltaplan Biodiversiteitherstel" als 

basis diende. Dit overleg heeft 21 

november plaats gevonden en heeft 

geleid tot de “Verklaring van Drie-

bergen”,welke binnenkort aangebo-

den zal worden aan minister Schou-

ten. Tevens is de intentieverkla-

ring met een persbericht het land in 

gestuurd. Op dit moment (30 no-

vember 2017) worden de eerste ver-

volgacties opgestart, waarbij er een 

grote vervolgbijeenkomst gepland 

staat op 17 januari 2018. Zodra daar 

meer informatie over bekend is, zal 

dat kenbaar gemaakt worden. 

 

Hoorzitting/rondetafelgesprek 

Naast bovenstaande stond er ook al 

een hoorzitting/rondetafelgesprek 

met een afvaardiging van de Twee-

de Kamer gepland op 29 november 

jl. met als titel "De ontwikkeling 

van de biodiversiteit en de mogelij-

ke oorzaken daarvan". Ook deze 

zitting is goed verlopen. Check de 

site voor de compilatie van de gege-

ven presentaties.  
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Deltaplan biodiversiteitherstel 

https://www.nern.nl/sites/default/files/documents/Kennisagenda-Nature4life.pdf
https://wetenschapsagenda.nl/
https://wetenschapsagenda.nl/
https://wetenschapsagenda.nl/route/kwaliteit-van-de-omgeving/
https://wetenschapsagenda.nl/route/duurzame-productie-van-veilig-en-gezond-voedsel/
https://wetenschapsagenda.nl/route/duurzame-productie-van-veilig-en-gezond-voedsel/
https://wetenschapsagenda.nl/route/circulaire-economie-en-grondstoffenefficientie-duurzame-circulaire-impact/
https://wetenschapsagenda.nl/route/circulaire-economie-en-grondstoffenefficientie-duurzame-circulaire-impact/
https://wetenschapsagenda.nl/route/circulaire-economie-en-grondstoffenefficientie-duurzame-circulaire-impact/
https://wetenschapsagenda.nl/route/blauwe-route-water-als-weg-naar-innovatieve-en-duurzame-groei/
https://wetenschapsagenda.nl/route/blauwe-route-water-als-weg-naar-innovatieve-en-duurzame-groei/
https://wetenschapsagenda.nl/route/oorsprong-van-het-leven-op-aarde-en-in-het-heelal/
https://wetenschapsagenda.nl/route/oorsprong-van-het-leven-op-aarde-en-in-het-heelal/
http://www.nern.nl/deltaplan-biodiversiteitsherstel
http://www.nern.nl/deltaplan-biodiversiteitsherstel
https://www.nern.nl/sites/default/files/documents/Oproep-Deltaprogramma-Biodiversiteitsherstel.pdf
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exemplaren iets meer vissen gevan-

gen dan het waterschap. Het totale 

aantal gevangen vissen en ook de 

gevangen aantallen per soort ko-

men echter verrassend goed over-

een (zie tabel 2 en figuur 1). Het 

bermpje, een soort die op en bij de 

bodem leeft en een voorkeur heeft 

voor stromend water, is met 178 tot 

183 exemplaren het meest gevan-

gen. Van deze soort heeft het wa-

terschap vijf exemplaren meer ge-

vangen dan de vissenwerkgroep. 

Het grootste verschil doet zich 

voor bij de tiendoornige stekel-

baars, waarvan de vissenwerkgroep 

er ruim twee keer meer heeft ge-

vangen dan het waterschap. Dit 

kleine visje heeft een voorkeur 

voor waterplanten en het steeknet 

lijkt een goede methode om deze 

soort te bemonsteren. Het water-

schap heeft van baars en blank-

v o o r n 

m e e r 

exempla-

ren ge-

v a n g e n 

dan de 

Tekst en afbeeldingen: Merlijn 

Hoftijzer en Marco Beers 

 

I n 2016 is de visstand in de 

Chaamse beken door zowel de 

Vissenwerkgroep van Mark & Leij 

als door waterschap Brabantse 

Delta onderzocht. De verzamelde 

gegevens laten zien dat de vang-

sten ondanks de afwijkingen tus-

sen de toegepaste methoden ver-

rassend veel overeenkomsten ver-

tonen. Beide methoden leiden voor 

de meeste vissoorten tot een verge-

lijkbaar beeld en waargenomen 

verschillen zijn goed verklaarbaar. 

 

Visonderzoek in Chaamse beken 

in 2016 

De Vissenwerkgroep Mark & Leij 

en waterschap Brabantse Delta on-

derzoeken al vele jaren de visstand 

in beken ten zuiden van Breda. De 

vissenwerkgroep doet dat verschil-

lende keren per jaar met zogenaam-

de steeknetten. Daarbij worden tra-

jecten van circa 100 m lengte nabij 

bruggen en duikers afgevist. Het 

waterschap bevist één keer in de 

drie jaar de beken om de actuele 

visstand en ontwikkelingen in beeld 

te brengen. Een aantal trajecten 

wordt dan over een lengte van circa 

250 m met een draagbaar elektrovi-

sapparaat bemonsterd. Dit artikel 

richt zich op de vangsten in 2016, 

toen de vissenwerkgroep en het wa-

terschap in de Chaamse beken zes 

dezelfde locaties onderzochten. De 

vissenwerkgroep gebruikte maan-

dagavonden van begin april tot eind 

september voor hun inventarisaties 

en het waterschap bemonsterde 

overdag op 1, 3 en 4 augustus (zie 

tabel 1). 

 

Vergelijking totale vangsten 

Het waterschap heeft in totaal elf 

vissoorten gevangen, twee soorten 

meer dan de vissenwerkgroep (zie 

tabel 2). Brasem, paling en ruis-

voorn zijn alleen door het water-

schap aangetroffen. Deze soorten 

worden lastig met een steeknet ge-

vangen, vooral als de vissen groter 

zijn. Het vetje, een kleine vissoort is 

uitsluitend door de vissenwerkgroep 

aangetroffen. Van de vissoorten die 

alleen door de vissenwerkgroep of 

alleen door het waterschap zijn aan-

getroffen, zijn maar één of enkele 

exemplaren gevangen. Deze soorten 

kwamen dus in lage aantallen voor 

en daarmee spelen toeval en tref-

kans ook een rol. 

 

De vissenwerkgroep heeft met 381 

Inventarisaties vissenwerkgroep en  

waterschap vergeleken 

Tabel 1. Datum van onderzoek van zes locaties in de Chaamse beken door Vissenwerkgroep Mark & Leij (’s 

avonds) en waterschap Brabantse Delta (overdag). 

 

 

Bemonsteren voor het waterschap met elektrovisapparaat in de Chaamse 

beken (bron: ATKB). 
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vissenwerk-groep. Net als voor de 

eerdergenoemde paling, brasem en 

ruisvoorn geldt, kunnen grotere 

exemplaren van deze soorten mak-

kelijker aan het steeknet ontsnap-

pen. 

 

Verschillen tussen locaties 

Ondanks dat de totale aantallen ge-

vangen vissen goed overeenkomen, 

blijken er tussen de locaties wel 

verschillen te zijn. Bij Meerlese-

weg, Geersbroekseweg en Hoge 

Akkerpad heeft de vis-

senwerkgroep duidelijk 

een groter aantal vissen 

gevangen. Daarentegen 

heeft het waterschap in 

het Valkenberg meer 

gevangen (zie figuur 2). 

Toen de vissenwerk-

groep in het Valkenberg 

viste, had het kort daar-

voor flink geregend. 

Hierdoor was het water-

peil in de beek hoog en 

de stroming fors. Dit 

bemoeilijkte het vissen 

en mogelijk waren er 

door deze omstandighe-

den tijdelijk ook minder 

vissen op deze locatie 

aanwezig. 

Bij het Hoge Akkerpad 

bestaat het verschil in 

vangsten tussen vissen-

werkgroep en water-

schap in hoofdzaak uit 

delijk wat de oor-

zaak daarvoor is. 

Bij de Meerleseweg 

heeft de vissen-

werkgroep even-

eens meer vissen 

gevangen dan het 

waterschap. Het 

verschil zit in dit 

geval in het aantal 

gevangen snoeken. 

Deze vissoort paait 

vroeg in het jaar. 

De jonge, kleine 

snoeken worden in 

het begin van het 

jaar goed gevangen 

met een steeknet, 

zoals uit de vangst van de vissen-

werkgroep blijkt. Als de snoeken 

later in het jaar wat groter zijn, wor-

den ze juist beter met het elektrovi-

sapparaat gevangen. Op de locaties 

die later in het jaar zijn onderzocht, 

heeft het waterschap dan ook meer 

snoek gevangen dan de vissenwerk-

groep. 

 

Belangrijkste bevindingen 

Ondanks verschillen in datum van 

inventarisatie, vangtuigen, aantal 

de hogere aantallen tiendoornige 

stekelbaars die de vissenwerkgroep 

heeft gevangen. Zoals eerder aange-

geven lijkt deze soort goed gevan-

gen te worden met het steeknet. 

Hoewel bij de Geersbroekseweg op 

dezelfde datum is gevist, heeft de 

vissenwerkgroep op die dag aan-

zienlijk meer vissen gevangen dan 

het waterschap. Het verschil is vrij-

wel volledig het gevolg van een 

grotere vangst aan bermpjes door 

de vissenwerk-groep. Het is ondui-

Figuur 1. Totale aantallen gevangen vissen per soort in 2016 in de Chaamse beken (alleen 

soorten die zowel door vissenwerkgroep als waterschap zijn gevangen, zijn in de grafiek 

opgenomen). 

 

Tabel 2. Aantal locaties waar soorten in de Chaamse beken in 2016 zijn gevangen en totale aantallen 

gevangen vissen per soort.  
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vissers en 

beviste beek-

lengte komen 

de vangsten 

van de vissen-

werkgroep en 

het water-

schap verras-

send overeen. 

Alleen enkele 

soorten die in 

zeer lage aan-

tallen voor-

kwamen, zijn 

u i t s l u i t e n d 

door het wa-

terschap of de 

vissenwerk-

groep aange-

troffen. In aantal gevangen vissen doet het grootste verschil zich voor bij tiendoornige stekelbaars; de vissenwerk-

groep heeft van deze soort ruim twee keer meer exemplaren gevangen dan het waterschap. Het steeknet lijkt een goe-

de methode om tiendoornige stekelbaars te bemonsteren. In het Valkenberg is het grootste verschil in aantallen vissen 

per locatie waargenomen. Dit verschil is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de ongunstige omstandighe-

den met hoge waterpeilen en forse stroming op het moment dat de vissenwerkgroep daar viste. 

Tekst: Joop van Riet 

 

M et Sinterklaas verscheen het vijfhonderste stukje “Natuur rond het Markdal” in de weekbladen Nieuw Gin-

neken en Ons Weekblad van uitgeverij EM de Jong. Het eerste stukje werd 10 jaar geleden op 10 oktober 

2007 geschreven.  

 

Vanuit vier natuurverenigingen zoals ons Mark en Leij, West Brabantse Vogelwerkgroep, natuur– en milieuvereni-

ging Markkant en IVN Mark en Donge startten toen vrijwilligers met weke-

lijkse stukjes over natuur ontwikkelingen in en rond het Markdal. Zo schreef 

Karin van Dueren vanuit Mark en Leij jarenlang haar impressies. De stukjes 

worden bij toerbeurt geschreven door een vaste groep ‘stukjesschrijvers’ 

over wisselende onderwerpen. Ook een drietal fotografes leveren geregeld 

foto’s aan. Uit reacties naar de stukjesschrijvers blijkt dat er op deze manier 

veel aandacht voor de natuur is ontstaan. En worden stukjesschrijvers zelfs 

op straat gevraagd wanneer ze weer een stukje schrijven… Iedereen die zo 

ook eens zijn belevingen in de natuur wil delen met anderen is van harte 

welkom om zich te melden via: 

 

 j.a.van.riet@hccnet.nl 

 

Ter gelegenheid van het jubileum van het 500e stukje was er via Ingrid 

Bothe van Nieuw Ginneken een groepsinterview. Dat was voor het eerst dat 

de stukjesschrijvers en fotografes behalve de naam nu ook elkaars gezicht 

zagen! Gesterkt door de gezamenlijke motivatie wordt er rustig naar een vol-

gend jubileum toe geschreven, zodat de natuur rond het Markdal de 

aandacht krijgt die het verdient. 

500 keer “Natuur rond het Markdal” 

Figuur 2. Aantallen gevangen vissen per locatie in 2016 in de Chaamse beken.  

 

Markdal in de winter, foto Jan Korebrits 
 

mailto:j.a.van.riet@hccnet.nl
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contracten en eventueel uitgesplitst 

naar, enerzijds floristische graanak-

kers en anderzijds fauna akkers.  

Op dit moment zijn er alleen fauna 

akkers, waarvan gemiddeld 10% 

graan overwintert. Dat wordt in de 

(zeer) nabije toekomst 15 tot 25%. 

Bij het L-perceel rond het Stoutjes-

ven (Van Exelven) wordt dit tot 

50%. NM geeft aan hier niet kramp-

achtig mee om te willen gaan. 

“Spielerei en experimenten” moeten 

mogelijk blijven om uiteindelijk tot 

het juiste beheer te komen. Zo blijft 

‘kweekgras’ een hardnekkig pro-

bleem. NM staat open voor sugges-

ties. Mark & Leij (M&L) vindt het 

NM-akkerbeheer op dit moment 

tamelijk intensief en eenzijdig, 

vooral wat betreft de Strijbeekse 

Heide. 

Hoogst waarschijnlijk komt de zo-

genaamde L-vorm rond het Stoutjes-

ven op de Strijbeekse Heide in be-

heer bij NM. NM zal het beheer in 

eigen hand nemen, waarbij elk jaar 

50% van de akker (met zomertarwe) 

zal overwinteren voor vogels. Op 

deze manier ligt er een maximale 

lengte van overwinterend graan 

langs de aangrenzende houtwallen.  

M&L geeft aan dat de voormalige 

hooilandjes nabij de ingang van de 

Landgoederen Valkenberg/Honds-

donk er voorheen prachtig bloem-

rijk bij lagen. Sinds er beweid 

wordt, is de aanblik veel minder 

fraai. M&L benadrukt dat bloemrij-

ke hooilandjes, zo pal tegen de 

drukke weg Chaam - Ulvenhout, de 

visitekaartjes van NM zouden kun-

nen (moeten?) zijn. Helaas zit NM 

met het kostenprobleem bij maai- 

en afvoerbeheer. Het maaisel wordt 

als afval beschouwd en mag niet 

gebruikt worden als bodem struc-

tuur verbeteraar. Het valt ook in de 

mineralenboekhouding van de boer. 

Als er voor de afvoer van het maai-

sel een goedkopere oplossing is, wil 

NM meedenken met het voorstel 

van M&L. 

M&L vindt het jammer dat een aan-

tal geplagde stroken langs de 

Chaamse beek beweid wordt, waar-

door botanische doelstellingen niet 

Tekst: werkgroep externe contac-

ten 

Foto’s: Joost van den Ouweland 

 

N a het overleg met Staatsbos-

beheer op 20 juli, had de 

werkgroep externe contacten van 

Mark en Leij op 2 november een 

vruchtbaar overleg met Natuur-

monumenten (NM). Het overleg 

ging vooral over het beheer van de 

NM-gronden die in ons werkge-

bied gelegen zijn.  

Van Natuurmonumenten waren 

aanwezig: Godewijn van den 

Bouwhuijsen en Cees Akkermans.  

Van Mark en Leij: Wim Gijzen 

(voorzitter), Jeroen Stoutjesdijk, 

Frans Vermeer, Dick Klees, 

Johan Schaerlaeckens (coördina-

tor werkgroep).  

 

Akkerbeheer Natuurmonumen-

ten 

De natuurdoelen van de NM-

akkers worden, overeenkomstig de 

uitgeschreven natuurvisie, de ko-

mende jaren verwerkt in de pacht-

 

 

Mark & Leij overlegt met  

Natuurmonumenten 
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trek zijn in deze houtwallen regel-

matig grauwe klauwieren waargeno-

men. Eenmaal zelfs een pleisterend 

paartje tijdens de broedtijd. In deze 

houtwallen, of in de onmiddellijke 

omgeving, broeden soorten als rood-

borsttapuit, grasmus, spotvogel, 

tuinfluiter, roodborst, winterkoning 

en zelfs kneu. De klapekster over-

wintert hier bijna jaarlijks. Vlinders, 

zoals de gehakkelde aurelia en het 

landkaartje, zoeken er naar voedsel 

en zetten eieren af op waardplanten. 

Ook voor andere insecten, zoals bij-

en, hommels en zweefvliegen, zijn 

er voedsel, beschutting en voort-

plantingsmogelijkheden. Ook zoog-

dieren, reptielen en amfibieën ma-

ken graag gebruik van de lijnvormi-

ge houtopstanden. Zij schuilen er, 

zoeken er voedsel of gebruiken ze 

om veilig van de ene plek naar de 

andere te komen. 

Op ons verzoek gaat 

NM deze ‘schrale’ 

houtwallen verdichten 

met een pakket van 

meidoorn, vlier en gel-

derse roos. NM gebruikt 

hiervoor autochtoon 

plantmateriaal, wat op 

tijd besteld moet wor-

den. Niet alles zal vol 

geplant worden. Er blij-

ven open plekken met 

ruigtes en hoog gras, 

belangrijk voor vlinders 

en poppen. Deze plek-

ken creëren ook luwte, 

zonplekjes en beschut-

ting. 

NM voelt veel voor ons 

voorstel om het planten 

tijdens de boomplant-

dag te doen. Educatie 

en natuurversterking 

(door meerdere partijen) 

gaan zo hand in hand. 

M&L kan de kinderen 

van tevoren een educa-

tieve les aanbieden. 

behaald worden. In het verleden 

kwamen hier zaadbanken van bij-

voorbeeld teer guichelheil aan de 

oppervlakte. NM geeft aan dat de 

geplagde stroken te smal zijn om 

maaibeheer met afvoeren toe te pas-

sen. Het is te arbeidsintensief in 

relatie tot het te verwachten resul-

taat. Ook is het financieel niet haal-

baar. M&L heeft hier begrip voor, 

maar geeft aan dat dit strijdig is met 

de reden waarom destijds de stro-

ken zijn geplagd.  

 

Houtwallen 

Op de Strijbeekse Heide staan 

meerdere NM-houtwallen. In enke-

le van deze houtwallen staan weinig 

struiken. Op de open stukken staat 

het onkruid erg hoog. Bij een van 

de houtwallen is het raster kapot en 

hebben de meidoorns veel geleden 

door rondlopend vee. Tijdens de 

De L-vormige akker rond het prachtige Stoutjesven komt in bezit van Natuurmo-

numenten. Natuurmonumenten neemt deze akker in eigen beheer zodat steeds 

50% van de zomertarwe (om en om) in de winter kan blijven staan voor overwin-

terende akkervogels, insecten en kleine zoogdieren. 

Poelen 

Beheer en onderhoud: NM geeft 

aan dat het haar strategie is om 

poelen zo lang mogelijk met rust te 

laten (= 10 jaar). M&L geeft aan 

dat boomkikkers (als pioniersoort) 

graag ‘jonge’ poelen hebben. M&L 

stelt voor om op boomkikker toplo-

caties de onderhoudcyclus te ver-

snellen (tot bijv. 6 jaar). NM neemt 

dit mee. Dit wordt straks mogelijk 

ook opgenomen in het poelenplan 

‘West-Brabant’. Dit najaar werden 

er 10 poelen opgeschoond in het 

werkgebied van M&L.  

 

Strijbeekse Heide/Rette 

M&L constateert dat er spontane 

vestiging van boomkikker heeft 

plaatsgevonden in de Strijbeekse 

Heide/Rette. Langs een van de 

greppels ligt een mooi landbiotoop, 

bestaande uit een breed braamstru-

weel. M&L stelt voor hier een wa-

terbiotoop te creëren. De plaats ligt 

afgelegen en rustig en versterkt 

ook de migratiemogelijkheden van 

andere amfibieënsoorten. M&L-

specialisten Dick Klees en Jeroen 

Stoutjesdijk hebben ter plaatse via 

onder andere boringen, bekeken 

wat de meest gewenste inrichting 

is. Zij zetten hun bevindingen (met 

tekening) op papier en sturen dit 

aan NM toe. 

 

Het Broek 

De laatste jaren waren slecht voor 

voortplanting van de boomkikker. 

Het aantal roepende mannetjes 

stagneert en neemt waarschijnlijk 

af. Adulte mannetjes worden wel 

honkvaster door het geringe aantal 

juvenielen. M&L benadrukt dat nu 

bekend is welke poelen potentieel 

bijdragen tot goede voortplanting, 

het belangrijk is dat deze poelen/

laagtes goed functioneren. M&L is 

van mening dat het achterste stuw-

tje langs de Broekse Beek verwij-

derd moet worden. Deze stuw heeft 

afgelopen voorjaar een toplocatie 

boomkikkerpoel leeg laten lopen, 

waardoor larven van boomkikkers 

stierven. Voor vandalen is het ook 

een koud kunstje om het water hier 
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Kopijdata en 

nieuws-

brieven 
  

Nieuwsbrief voorjaar 

Inleveren kopij tot vrijdag half fe-

bruari 

Verschijnt omstreeks half maart  

 

Nieuwsbrief zomer 

Inleveren kopij tot vrijdag half mei 

Verschijnt omstreeks half juni  

 

Nieuwsbrief najaar 

Inleveren kopij tot vrijdag half au-

gustus 

Verschijnt omstreeks half september 

 

Nieuwsbrief winter 

Inleveren kopij tot vrijdag half no-

vember 

Verschijnt omstreeks half december 

 

Agenda 

Kijk voor de precieze kopijdata in 

de natuuragenda op pagina 3 of op 

www.markenleij.nl\agenda  

of meld je aan voor de digitale 

kopij-reminder bij  

redactie@markenleij.nl 

Heb jij een mooie foto voor 

de voorpagina die past bij het 

seizoen van de volgende 

nieuwsbrief? 

 

Stuur hem naar Sandra: 

redactie@markenleij.nl 

 

De voorpaginafoto dient op 

een formaat van 22 cm breed 

en 31 cm hoog nog minimaal 

300 dpi te hebben en is bij 

voorkeur gemaakt in ons 

werkgebied. 

af te laten. NM heeft zich ter plaat-

se op de hoogte gesteld en besloten 

dat het stuwtje gehandhaafd blijft. 

Met een hangslot zal het stuwtje 

beter worden afgesloten.  

 

Toezicht en handhaven 

NM en M&L constateren toene-

mende problemen in het buitenge-

bied wat betreft het storten van 

afval, loslopende honden, verwil-

derde katten, onrechtmatig betre-

den van gronden, crossen, etc. NM 

geeft aan geen mankracht te heb-

ben voor afdoende controle en 

handhaving. 

Door burgers kan er tegenwoordig 

op een effectieve manier aangifte 

worden gedaan via de zogenaamde. 

BuitenBeter App. 

M&L zal in de komende nieuws-

brief aandacht besteden aan de 

‘BuitenBeter App’ en haar leden 

adviseren via deze App aangifte te 

doen bij bijvoorbeeld het storten 

van afval in het buitengebied. Het 

is heel eenvoudig: je neemt een 

foto, vermeldt de plaats, stuurt het 

door; meestal volgt dan snelle ac-

tie. 

 

Verpachten van gronden 

M&L vraagt zich af waarom er, bij 

het beheer van NM-gronden, niet 

meer contact gezocht wordt met 

aangrenzende boeren c.q. agrari-

sche natuurverenigingen, in plaats 

van agrariërs op afstand. NM zegt 

dat dit gebaseerd is op de ervarin-

gen die ze met de betreffende boe-

ren hebben. Zijn die niet goed (om 

wat voor reden dan ook), dan gaan 

ze ‘een deur verder’. NM zegt erg 

gebaat te zijn bij boeren die zich 

aan de afspraken houden. NM heeft 

overigens 27 pachters in Chaam. 

Zij pachten hier ook, omdat de 

doorgeleverde grond reeds in hun 

bezit/beheer was of zij werden 

door NM gecompenseerd.  

 

Toewijzen BBL-gronden Ginder-

door 

Op Ginderdoor (NNN = voormalig 

EHS-gebied) is de situatie al jaren 

onduidelijk met betrekking tot het 

toeleveren van BBL-gronden. NM 

heeft uitgesproken dat de aankoop 

van gronden hier geen prioriteit 

heeft. Naar welke particulieren de 

gronden gaan, wat de natuurdoelen 

zijn, hoe deze bereikt en getoetst 

worden, daarover bestaat al jaren 

volledige onduidelijkheid. Iedereen 

hult zich in een hardnekkig stilzwij-

gen. Dit roept de nodige irritatie in 

de streek op, temeer daar deze gron-

den nu elk jaar flink bemest worden. 

Voor de streek is dit hoogst onbe-

vredigend. M&L probeert hier, via 

de provincie, meer duidelijkheid in 

te krijgen. 

 

Ecologische Waterkwaliteit 

Chaamse Beken 

NM, SBB en (vooral) Brabantse 

Delta werken aan een integrale wa-

terstudie “Chaamse Beken”, gericht 

op factoren als chemie, fosfaat, be-

strijdingsmiddelen, visstand, zuur-

graad, inundatie, zuurstofverzadi-

ging, effecten lozen effluentwater 

van de rioolwaterzuivering, recrea-

tiedruk de Mark, faunapassage A 

58, etc. Het overleg van M&L met 

de Brabantse Delta in februari 2018, 

zal hierin meer duidelijkheid bren-

gen. 

Tenslotte vindt er een informele dis-

cussie plaats over het wel of niet 

behalen van natuurdoelen in het 

Markdal. De werkgroep externe 

contacten vindt dat de natuurdoelen 

niet helder zijn en opgehangen wor-

den aan te veel belangen. M&L is 

van mening dat gebieden met hoge 

natuurpotenties beheerd moeten 

worden door natuurbeherende in-

stanties. 
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gen, dan kan je hetzelfde doen voor 

erfvogels als huiszwaluw, boeren-

zwaluw en kerkuil. 

 

Coöperatie 

Agrariërs die iets willen doen voor 

akkervogels kunnen een contract 

afsluiten met de Coöperatie Agrari-

sche Natuurvereniging Brabant 

(www.anbbrabant.nl). De coöperatie 

kijkt naar het totaalplaatje: wat is er 

nodig voor het beste resultaat? Als 

minimaal 5% van de oppervlakte 

mee doet, kan het plan doorgaan. 

Om te kijken of het doel bereikt 

wordt, wordt samengewerkt met de 

plaatselijke weidevogel groepen, die 

het monitoren uitvoeren. Ook wordt 

samengewerkt met wildbeheereen-

heden (jagersverenigingen). Soms 

blijkt het namelijk nodig om een 

overschot aan predatoren af te schie-

ten. De werkwijze is uniek voor Eu-

ropa. Nederland voert als het ware 

een experiment uit. 

 

Leefgebieden 

Er is gekozen voor een leefgebieds-

benadering. In het werkgebied van 

Mark & Leij treffen we de leefge-

bieden “open akkerlandschap zand” 

en “droge dooradering vochtig” aan. 

De droge dooradering vochtig vind 

je bijvoorbeeld in de landgoederen-

zone. Deze middag zoomt in op het 

leefgebied “open akkerlandschap 

zand”, zie de 

geblokte gebie-

den op het 

kaartje. Buiten 

deze gebieden 

kan je geen con-

tract afsluiten 

bij de coöpera-

tie. Wel zijn er 

dan mogelijkhe-

den via het sti-

muleringskader 

G r o e n b l a u w e 

Diensten van de 

provincie (zie 

Tekst: Sandra Reijnders 

Afbeeldingen: Carlo Braat, Bra-

bants Landschap 

 

H et aantal akkervogels daalt 

schrikbarend, dus nodigden 

we Carlo Braat van de stichting 

Brabants Landschap uit, om ons 

uitleg te geven over de mogelijkhe-

den voor akkervogel vriendelijk 

beheer. De middag werd georgani-

seerd in samenwerking met de 

Agrarische Natuurvereniging West 

Brabant (ANB). De opkomst was 

boven verwachting hoog.  

 

Zaai bloemen 

De voorlichting was vooral gericht 

op agrariërs, die naast het verdienen 

van een goede boterham, mogelijk 

ook iets willen doen voor de akker-

vogels. Naast agrariërs waren er 

ook veel particulieren zoals ik. Die 

kwamen niet zozeer voor de subsi-

diemogelijkheden, maar waren be-

nieuwd wat zij konden doen voor 

de akkervogels. Het antwoord is: 

zaai bloemen die insecten aantrek-

ken als voedsel voor de akkervo-

gels, zoals korenbloem, akkerleeu-

wenbek en bleekgele hennepnetel. 

Het is wel belangrijk dat je afgele-

gen woont als je iets wilt doen voor 

de graspieper, kievit, gele kwik-

staart, scholekster, patrijs of veld-

leeuwerik. Woon je minder afgele-

www.brabant.nl). Het Groenblauw 

Stimuleringskader (StiKa) is een 

regeling van de provincie, gemeen-

ten en waterschappen in Noord-

Brabant. In vrijwel alle gemeenten 

is budget beschikbaar. 

 

Patrijs 

De patrijs is een akkervogel van 

redelijk open gebieden met ver-

spreid hoger opgaande beplanting. 

De soort staat op de EU-lijst van 

bedreigde vogels van akkernatuur. 

In het project “Partridge 2020” 

doen 13 Nederlandse organisaties 

mee voor het beschermen van ak-

kernatuur in EU-verband. 

Vergeleken met tien jaar geleden, 

hebben we nu nog maar 10% van 

het aantal akkervogels over. Een 

belangrijke oorzaak is de afname 

van het voedselaanbod (zie ook 

artikel “Uitgelicht” pagina 10 en 

verder). Jonge patrijzen eten insec-

ten en insecten komen op bloemen 

af. Het gras mag vrij kort zijn, an-

ders is er voor een kuikentje niet 

doorheen te komen. In de winter 

schakelen patrijzen over op granen. 

Naast het voedselaanbod in zomer 

en winter, hebben de vogels schuil-

plaatsen nodig en broedgelegen-

heid. De oplossing is te vinden in 

akkerranden en wegbermen. De 

benodigde maatregelen zijn goed te 

mixen met een modern landbouw-

bedrijf. Nodig zijn: stoppelland, 

kruidenrijke akker, wintervoedsel-

akker, kruidenrijke akkerranden en 

kruidenrijke graslandranden. De 

vergoedingen voor dergelijke ran-

den zijn geen vetpot en het is ook 

Terugblik voorlichting akkerranden 

 

http://www.anbbrabant.nl/
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niet te weinig. Het vraagt ook een 

beetje bezieling van de agrariër. 

Het geeft voldoening om iets voor 

de weidevogels te doen en te laten 

zien dat je als agrariër ook positie-

ve dingen doet. Natuurinclusieve 

landbouw is een nieuwe term. Mis-

schien wordt het wel hip. 

Soms blijkt uit onderzoek dat er te 

veel eieren of kuikens worden op-

gegeten door vossen. In dat geval 

wordt samenwerking met de wild-

beheereenheid (jagersvereniging) 

gezocht. Het verdwijnen van eieren 

kan echter vele oorzaken hebben: 

mensen, egels, marters, et cetera.  

 

Veldleeuwerik 

Er is ook een veldleeuwerik pak-

ket. Een veldleeuwerikrand reali-

seer je in het open veld en niet 

langs wegen. Een patrijzenrand kan 

langs een rustige weg met een ge-

schikte berm en langs perceelgren-

zen. De wintervoedselrand zaai je 

in de nabijheid van beplanting in 

verband met dekking. 10% van de 

oppervlakte wordt jaarlijks gecon-

troleerd. Klopt het niet, dan krijgt 

de coöperatie op zijn duvel. 

De samengestelde zaadmengsels 

worden bij voorkeur in het najaar 

ingezaaid (augustus/september). 

De ervaring leert dat het dan vrij-

wel altijd op komt. 

De geelgors vraagt graanranden en 

er is ook een vergoeding voor bij-

enranden mogelijk. 

 

Kievit  

Kieviten broeden midden op het 

open veld. Twintig procent van de 

Nederlandse populatie broedt in 

Noord-Brabant. Het was vroeger 

vooral een grasland broeder, maar 

door de hoge maaifrequentie van 

tegenwoordig is hij overgestapt: 

tachtig procent broedt nu op bouw-

land. Het eerste broedsel wordt in 

maart gelegd. De kuikens zijn er 

van begin april tot eind juli. In 35 

tot 40 dagen zijn ze vliegvlug. 

Voor het beschermen van kieviten 

zijn de volgende maatregelen no-

dig: het beschermen van de nesten, 

komt er een veldmedewerker bij de 

agrariër thuis om aan de keukenta-

fel te praten over de wensen en mo-

gelijkheden. Er wordt geïnvesteerd 

in de gebieden waar nog voldoende 

akkervogels zitten, want als er te 

weinig zijn, wordt het heel moei-

lijk. 

De Campina is al heel ver met het 

inpassen van natuurinclusieve land-

bouw. Zij hebben een puntensys-

teem. Hoe meer punten de agrariër 

scoort, hoe meer hij betaald krijgt 

voor de melk. 

 

Geïnteresseerd geraakt? Kijk voor 

meer informatie op: 

 

http://anbbrabant.nl 

voedselaanbod voor de jongen en 

het beperken van predatie. De maat-

regelen bestaan uit: uitgesteld be-

werken en braakranden (niets doen). 

Het beschermen van de nesten ge-

beurt door vrijwilligers. Onderling 

vertrouwen tussen de agrariërs en de 

vrijwilligers is erg belangrijk. Ook 

een aantal loonwerkers werkt mee. 

Zij krijgen de locaties van de nesten 

via hun iPhone. Meten is weten. 

Kieviten in maisland beschermen, is 

een race tegen de klok. Als de mais 

na 15 mei wordt ingezaaid in combi-

natie met een braakstrook, overleeft 

gemiddeld 95% van de kuikens. De 

braakstrook levert voedsel tot de 

kuikens vliegvlug zijn. Laat mais 

zaaien levert echter een lagere mais-

opbrengst in het najaar. Brabants 

Landschap heeft hiervoor een 

“potje” waaruit vergoeding mogelijk 

is buiten de geblokte gebieden. Er 

wordt nu onderzoek gedaan naar de 

opbrengstvergoedingswaarde. Ook 

wordt geëxperimenteerd met ver-

schillende mais rassen. 

 

Natuurinclusieve melk 

Carlo is ooit op een kleine opper-

vlakte begonnen met deze werkwij-

ze. Het heeft zich echter als een 

olievlek uitgebreid. Via, via raken 

agrariërs geïnteresseerd. Vervolgens 

 

Patrijs met jongen 

Samenstelling bloemenmengsel

Ned. naam kruiden Wet. naam kruiden percentage een of meerjarig

Margriet (wild) Leucanthemum vulgare 12,00% meerjarig

Gewone rolklaver (wild) Lotus corniculatus 12,00% meerjarig

St. Janskruid Hypericum perforatum 3,00% meerjarig

Knoopkruid (wild) Centarea jacea 6,00% meerjarig

Gewoon duizendblad (wild) Achillea millefolium 8,00% meerjarig

Incarnaatklaver Trifolium incarnatum 15,00% eenjarig

Witte klaver (wild) Trifolium repens 6,00% meerjarig

Gele lupine Lupinus luteus 10,00% eenjarig

Boekweit Fagopyrum esculentum 12,00% eenjarig

Phacelia Phacelia tanacetifolia 6,00% eenjarig

Ned. naam grassen Wet. Naam grassen percentage een of meerjarig

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 10,00% meerjarig
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muggen overgedragen, vandaar de 

piek in de zomer. 

De toendrarietganzen zijn vanaf 13 

oktober weer terug op de Bleeke 

Heide en momenteel verblijven ca. 

660 vogels op de Bleeke heide e.o. 

Op 24 november werd een kleine 

rietgans gespot op de Bleeke Hei-

de, een vrij zeldzame verschijning 

in onze streek. Tijdens de speur-

tochten naar de grote kruisbek in 

de Chaamse Bossen werd vanaf 26 

oktober een klapekster regelmatig 

gezien in deze bossen. Op 24 no-

vember werd de eerste klapekster 

op de Strijbeekse Heide gezien na-

bij het Langven. 

Lepelaars werden de gehele zomer 

en herfst waargenomen in ons 

werkgebied. Op 14 augustus werd 

op de Castelreesche Heide zelfs 

een groep van 29 exemplaren ge-

zien. Met de groene specht gaat het 

buitengewoon goed en deze specht 

werd in de zomer en de herfst maar 

liefst 114 maal gezien. 

Eind juni werd een zwarte ooievaar 

gezien op de Regte Heide en van 

14 tot en met 23 augustus verbleef 

een onvolwassen exemplaar op de 

Strijbeekse Heide, de Elsakker en 

het Markdal. Met de geoorde fuut 

gaat het nog steeds goed in ons 

werkgebied, hoewel niet de aantal-

len van enkele jaren terug gezien 

zijn. Het was een slecht kwarteljaar 

met slechts 10 waarnemingen 

(vergelijk met 2012 - 54 waarne-

mingen). De grote zilverreiger is 

veelvuldig gezien in heel ons werk-

gebied gedurende de gehele zomer. 

Begin augustus verbleef een tijd 

lang een kleine zilverreiger in het 

Markdal. Boomvalken werden re-

Tekst: Jan Vermeulen 

 

D eze zomer vooral en in het 

najaar werd wederom een 

groot aantal e-mails naar mij ver-

zonden. “Uit de mailbox” bevat 

dan ook niet het werkelijke aantal 

berichten dat werd verstuurd. Ook 

onze zuiderburen stuurden waar-

nemingen op, waarvan een aantal 

buiten het werkgebied van onze 

vereniging. De rubriek heet 

“Waarnemingen in de streek”. Op-

vallende waarnemingen uit de Bel-

gische Kempen zullen hier ook 

worden vermeld. Uit deze reeks 

van waarnemingen is een overzicht 

samengesteld, waarbij de website 

Waarneming.nl ook weer is ge-

raadpleegd voor onze streek. 

Heb je een leuke waarneming: 

blijf hem insturen zodat ook ande-

re leden mee kunnen genieten. 

 

 

De gemiddelde temperatuur over de 

meteorologische zomer (juni, juli, 

augustus) is uitgekomen op 17,7 

graden tegen 17,0 normaal. Daar-

mee is deze zomer geëindigd op de 

tiende plaats in de lijst van warmste 

zomers sinds 1901. Deze notering 

kwam volledig door de recordwar-

me juni. In juli was de temperatuur 

normaal en in augustus was het iets 

kouder dan gebruikelijk.  

Het Usutu-virus heeft deze zomer 

hard toegeslagen onder de merels. 

Inmiddels is er sprake van een ware 

uitbraak van dit voor merels dodelij-

ke virus. Augustus was in onze 

streek een zeer slechte maand en 

veel merels hebben het niet over-

leefd. Het virus wordt door steek-

Waterpieper, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga 

 
 

Waarnemingen in de streek 

 

Een (niet zo willekeurige) greep 

uit de waarnemingen 
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gelmatig gezien in heel ons werkgebied met in 

totaal 28 waarnemingen. Wespendieven werden 

ook nogal wat gezien met in totaal 35 waarne-

mingen. In september en oktober werd een smel-

leken gespot op de Castelreesche Heide en op 1 

november een in Kalishoek in Chaam. In sep-

tember werd tot drie maal toe een visarend ge-

zien.  

Op 16 oktober werd een sneeuwgors gezien op 

de Castelreesche Heide, de 5e waarneming ooit 

in onze streek. Op 25 oktober werd een ijsgors 

gezien op de Castelreesche Heide en een dag 

later een grote pieper. Op 6 oktober werd een 

zilverplevier gezien op de Castelreesche Heide. 

Met de appelvink gaat het goed en werd maar 

liefst 38 keer gezien het afgelopen half jaar. Wat 

niet meer opvalt, is dat er zeer weinig waarne-

mingen binnengekomen zijn van de ringmus, 

slechts 4 maal, maar dat is een tendens die al 

jaren het geval is. Het aantal waarnemingen van 

de koekoek is vergelijkbaar met vorig jaar, maar 

dat het goed gaat met deze vogel, dat is zeker 

niet het geval. De meeste waarnemingen van de 

koekoek kwamen uit de Broskens, de Strijbeekse 

Heide, de Regte Heide, en ’t Broek. 

Met de wielewaal is het nog steeds dramatisch 

gesteld: 7 waarnemingen uit ‘t Merkske en uit de 

Regte Heide! Deze wondermooie vogel zal zeer 

binnenkort uit onze streek verdwenen zijn. Met 

de zomertortel gaat het dezelfde kant en deze 

duif wordt bijna alleen nog vanuit ’t Merkske en 

de Regte Heide gemeld.  

 

 

Rode Wouw 

Dit jaar werden tot dusver 17 rode wouwen ge-

zien in onze streek, een enorme toename verge-

leken met alle voorgaande jaren. Er is hoop dat 

een van de komende jaren deze prachtige roof-

vogel in ons werkgebied gaat broeden. In Neder-

land is de rode wouw vooral een regelmatige 

doortrekker in klein aantal in voor- en najaar. 

Echter in het Mark & Leij gebied werd de rode 

wouw diverse malen deze zomer gespot. De rode 

wouw is één van de weinige vogelsoorten, die 

bijna alleen in Europa voorkomt. Door intensie-

ve vervolging was hij sterk afgenomen en plaat-

selijk verdwenen. Beschermende maatregelen 

hebben hieraan een eind gemaakt; tegenwoordig 

komt de soort in onze buurlanden weer voor, zij 

het nergens talrijk. Het voedsel bestaat vooral uit 

aas; daarnaast worden prooien tot de grootte van 

Rode wouw, foto Tom Snoeckx 

Strandleeuwerik, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga 

 

 

Bijzondere waarnemingen 
Grote kruisbek, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga 
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Waterpieper (foto pag 24) 

In oktober en november werden 

waterpiepers gezien in de Chaamse 

Bossen en op de Castelreesche 

Heide. De waterpieper wordt jaar-

lijks enkele malen gezien in onze 

streek. Waterpiepers zijn 's zomers 

echte bergvogels, leven boven de 

boomgrens en zakken in de winter 

af naar de Europese laaglanden. ’s 

Winters komen ze in Nederland 

voor in uiterwaarden en op andere 

natte plekken. De gelijkenis met 

oeverpieper is groot, maar zijn bij-

na op basis van habitat te onder-

scheiden: oeverpiepers zitten 

meestal in zoute leefgebieden en 

waterpiepers in zoete leefgebieden. 

  

 

Johan Schaerlaeckens op 13 juni: 

Vanmorgen nostalgisch plaatje op 

de Bleeke Heide: 2 alarmerende 

grutto's die een wijfje bruine kiek 

wegjoegen. Met de Chaamgroep 

hadden we zondag zelfs 4 alarme-

rende grutto's. Over het gehele ter-

rein ook alarmerende wulpen en 

kieviten. Gelukkig staan de graan-

velden (dit jaar ook boekweit) zo 

dun dat de jonge vogels zich hierin 

niet vastlopen.  

 

Johan Schaerlaeckens op 27 juni: 

Vanmorgen loop ik de Goudberg 

uit en wandel het pad op richting 

Grazen. Doe de hond van de lijn en 

zie een bruine flits de weg overste-

ken en (helaas door het hondje) in 

een boom klimmen. Denk in 1ste 

instantie aan een jong eekhoorntje 

maar eenmaal ter plaatse blijkt het 

een hermelijntje te zijn. Jaren gele-

den dat ik een hermelijntje in de 

streek zag en nog nooit in een 

boom.  

Volgens mij barst het van de bruine 

zandoogjes maar ik hoor daar ver-

der niemand over. Ook gehakkelde 

aurelia doet het goed. De combina-

tie Elsakker, Strijbeekse Heide, 

Rettegebied, Landgoederen ligt er 

kusten. Het nest wordt zowel hoog 

in bomen (Nederland) als op afgele-

gen rotsige plekken gebouwd. Ra-

ven zijn magnifieke vliegers die 

zich in de baltsvlucht bijna helemaal 

omdraaien. Ze eten alles, onder 

meer aas, diverse zaden en vruchten, 

insecten en gewervelden tot de 

grootte van een konijn, Raven leven 

in Nederland in uitgestrekte gebie-

den waarin bossen en heide elkaar 

afwisselen; steeds vaker ook in bos-

jes in cultuurland. Zoeken voedsel 

ver van de nestplaats en vliegen 

soms kilometers om in weilanden of 

kwelders te foerageren. Afhankelijk 

van gebieden die rijk zijn aan grond-

fauna. 

 

Strandleeuwerik (foto pag 25) 

Op 26 oktober werd een strandleeu-

werik gezien op de Castelreesche 

Heide, de tweede waarneming van 

deze soort in onze streek. Vorig jaar 

op 30 oktober werd eveneens een 

strandleeuwerik gezien op de Cas-

telreesche Heide. De strandleeuwe-

rik is in het winterhalfjaar aan het 

strand of op de kwelder te vinden. 

Eenmaal goed in de kijker valt ge-

lijk de opvallende zwart/gele teke-

ning op het gezicht op. Strandleeu-

weriken broeden in de bergen boven 

de boomgrens of op de Arctische 

toendra. In Nederland is de strand-

leeuwerik vrijwel uitsluitend aan de 

kust te vinden op het strand, kwel-

ders, lage ruigtes en akkers. 

een konijn gevangen. 

 

Grote Kruisbek (foto pag 25) 

In oktober en november werd de 

grote kruisbek vele malen gezien in 

de Chaamse Bossen. Er werd zelfs 

een groep van 19 ex. gezien. Dit 

was niet de eerste keer dat deze 

dwaalgast hier gezien werd. In 2013 

en 2014 werd de grote kruisbek ook 

al gezien in de Chaamse Bossen. 

De grote kruisbek is in Nederland 

een erg zeldzame gast die heel af en 

toe tot broeden komt. Het kleinere 

broertje, de kruisbek is algemener 

in ons land. De grote kruisbek heeft 

een dikkere nek dan de gewone 

kruisbek, en de onder navel komt 

niet boven de bovensnavel uit. In 

sommige jaren komen er vanuit het 

hoge noorden invasies van grote 

kruisbekken, die hun normale 

broedgebied ontvluchten uit gebrek 

aan voedsel. Als deze dan in de 

winter blijven hangen. kunnen ze 

het jaar daarop tot broeden komen. 

 

Raaf 

Dit jaar werd de raaf al 7 maal ge-

zien in ons werkgebied, een signifi-

cante toename vergeleken met alle 

voorgaande jaren. De raaf werd 

vooral gezien in de Chaamse Bos-

sen en de Regte Heide. De raaf is 

een verspreide stand- en zwerfvogel 

van allerlei soorten leefgebieden, 

waaronder bossen, extensieve land-

bouwgebieden (in Nederland), klif-

Raaf, foto Luc Hoogenstein, stichting Saxifraga 

 

Uit de mailbox 
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Landgoed en Natuurmonumenten. 

In het voorjaar daar 2 vogels balt-

send gezien (info broer Erik). Toch 

wel veel territorium-indicaties. In 

ieder geval een compliment voor 

het totale gebied waar SBB, NM en 

landgoederen aan elkaar grenzen. 

NM heeft nu aan 2 kanten van het 

aangrenzende graanveld 2 10-meter 

stroken laten staan voor overwinte-

rende akkervogels, hopelijk kunnen 

we dit in de toekomst nog uitbrei-

den. Hartelijk dank Kees voor jullie 

inspanningen. 

 

Henk & Silvia Laarhoven op 31 

juli: 

Vandaag (31-7) zagen we in een 

weiland langs de Rielseweg 

(Brakel) 18 witte ooievaars bij el-

kaar staan. 

 

Jan Vermeulen op 1 augustus: 

Vanmiddag lange wandeling ge-

maakt langs Strijbeekse Heide, 

Goudberg, Zwartven. Deprimeren-

de tocht, geen enkele zingende vo-

gel, behalve enkele schorre kraai-

en. Nabij Rondven een rode wouw 

gezien, de 3e waarneming in deze 

omgeving de laatste paar dagen. 

Verder boomklever, sperwer, 

boomleeuwerik, kuifeend met 6 

jongen en een paar blauwe reigers. 

Wat betreft rode wouwen: Dit jaar 

zijn er in ‘t Mark & Leij gebied al 

23 gezien. In 2016 7, 2015 2, 2014 

4 etc. Een aanzienlijke toename! 

matkop (2e dit jaar voor mij in 

Chaam e.o.). Zien/horen jullie ook 

zo weinig matkoppen?  

 

Johan Schaerlaeckens op 10 juli: 

Na een jagende boomvalk tijdens de 

koffie (boven de Blokkenweide) 

genoten we (= de Chaamgroep) gis-

teren van de grote aantallen vlinders 

langs 'het Bleeke Heide vlinder-

paadje". Binnen enkele minuten 

hadden we klein geaderd witje, klein 

koolwitje, groot koolwitje, land-

kaartje, geelsprietdikkopje, atalanta, 

dagpauwoog, bruin zandoogje, oran-

je zandoogje, kleine vuurvlinder en 

kleine vuurvlinder.  

 

Henk & Silvia Laarhoven op 20 

juli: 

Gisteren (19-7) op de vlinderstruik 

in onze tuin een Keizermantel. Ik 

had al gehoord dat er dit jaar vooral 

in de duinen meer gezien werden. 

Van waarnemingen in onze regio 

heb ik echter nooit gehoord. Jij wel? 

 

Frank Degenaar op 21 juli: 

Zojuist boven de Blokkenweide 

hoog overvliegend 2 lepelaars! Een 

mooi gezicht, nooit eerder boven 

Chaam dorp gezien. 

 

Johan Schaerlaeckens op 30 juli: 

Ook vandaag (met de Chaamgroep) 

rode wouw constant cirkelend, roe-

pend (sirene-achtig geluid) en bui-

zerds aanvallend in de Rette (grens 

nu fantastisch bij. Als de rode 

wouw besluit zijn areaal nog ver-

der uit te breiden (nu 10 broedpaar 

in NL) liggen hier kansen, mede 

gezien de recente waarnemingen 

van de soort. Weet niet of hier vol-

doende voedsel voor de soort is. 

 

Huub Don op 1 juli: 

Vanavond een verrassing, althans 

voor mij, aan de Bleeke Hei: 

vrouw tafeleend met pullus. Welis-

waar maar 1 pullus, maar dat is 

toch een succesvol broedgeval. Het 

vrouwtje was zeer alert, het jong 

(max. enkele dagen oud) zwom vrij 

rond naar insecten pikkend. Pullus 

lijkt op dat van Wilde Eend, maar 

mist zwarte oogstreep, wat 

het kuiken een 'open' gezicht geeft. 

 

Sandra Reijnders op 1 juli: 

Het vrouwtje van de hazelaaruil 

wordt niet vaak gezien omdat ze 

weinig vliegt. Bij mij zat ze 24 juni 

op de muur waardoor ze opviel. 

Om de hoek, vlakbij die muur, 

staan twee hazelaars. 

 

Johan Schaerlaeckens op 2 juli: 

Vanmorgen met de Chaamgroep 

vlinderende wespendief (blijft im-

posant gezicht), 2 boomvalken en 

veel zwaluwen (w.o. oever-) boven 

het Ossengoor. Op het ven o.a. 

kuifeend met 8 kleine jongen, dod-

aarsjes en geoorde futen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 3 juli: 

Zojuist op de Bleeke Heide jagend 

wijfje bruine kiek, (roepende) 

goudplevier in zomerkleed, kneu 

(15+, veel jonge vogels), regen-

wulp, witgat, 3 zwartkopmeeuwen 

in zomerkleed, 1 regenwulp, 2 

grutto's, 1 witgat, geoorde fuutjes. 

Aan mijn huis staan de jonge huis-

zwaluwen op uitvliegen. 3 bezette 

nesten dit jaar met als buren gier-

zwaluw (onder de nok) en huismus. 

 

Jan Vermeulen op 4 juli: 

Vanmorgen lange wandeling op de 

Strijbeekse Heide: boomvalk, bui-

zerd, wespendief, witgat, 2 dodaar-

zen, groepje kruisbekken en een 
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heel scherp is. 

 

Joost van den Ouweland op 22 

augustus: 

Mijn buurman Sjaak Vermetten had 

gisteren op de Strijbeekse Heide 

een ontmoeting met een jonge 

zwarte ooievaar. 

 

Liek van Engelen op 26 augustus: 

Op 6 aug. zag ik ineens een gouden 

bolletje op mijn vlinderstruik. Nooit 

eerder gezien. Het leek wel een tor. 

Heb er foto's van gemaakt en ben 

gaan zoeken wat het was: het bleek 

een Gouden Tor (Cetonia Aurata). 

Hij heet dus echt zo! 

 

Henk Laarhoven op 30 augustus: 

Vandaag (30-8) in onze tuin 3 me-

rels, 1 zanglijster en een zwartkop. 

Net als gisteren een overvliegende 

boomvalk die grote onrust veroor-

zaakte onder de vele boerenzwalu-

wen. 

In de schuren schuin tegenover ons 

huis hebben namelijk veel boeren-

zwaluwen gebroed (meer dan 20 

paartjes!). 

 

Jan Vermeulen op 19 september: 

Vanmorgen een roepende en over-

vliegende raaf bij mij thuis. 

 

Johan Schaerlaeckens op 1 okto-

ber: 

Vanmorgen met de Chaamgroep 

migrerend mannetje blauwe kiek 

Joost van den Ouweland op 5 au-

gustus: 

Zojuist glasvleugelpijlstaart in de 

tuin, mijn eerste ooit. 

 

Henk & Silvia Laarhoven op 6 

augustus: 

Vandaag (6-8) zat deze wespendief 

in onze tuin op een paal. 

 

 

Will Woestenberg op 13 augus-

tus: 

Vanmorgen afscheid van een oud-

collega met wedstrijdje golf op 

landgoed Bergvliet in Oosterhout. 

Ter plaatse in een van de vennen, 

een paartje dodaars met 3 piepjonge 

kuikens. Mogelijk een 2e legsel zo 

laat in het seizoen? 

 

Jan Willem Storm van Leeuwen 

op 19 augustus: 

Gisteren (18 aug.) zagen we een 

zwarte ooievaar bij een vennetje in 

het dal van de Chaamse Beek, vlak-

bij de Strijbeekse Heide. De afstand 

was wat groot, zodat de foto niet 

boven Hondsdonk, Stoutjesven. 

 

Sandra Reijnders op 2 oktober: 

Op mijn halve hectare zomerweide 

nabij de Kerzelsebeek ben ik dit 

najaar inmiddels acht verlaten 

dwergmuizennesten tegengekomen. 

Ze vinden dus voedsel zat omdat ik 

het gras in het zaad laat komen 

voordat de pony's het weer afgra-

zen. Als keerzijde moeten ze dan 

wel af en toe verhuizen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 19 okto-

ber: 

Eigenlijk kon ik niet geloven dat de 

egels onder mijn poort door konden 

en de rest van de tuin achtte ik voor 

onmogelijk. De nachtcamera van-

nacht op de poort gericht en ........... 

het bewijs is geleverd. Je moet wat 

als je thuis bent. 

 

De herfsttuin van Joost van den  

Ouweland:  

links eekhoorntjesbrood, linksonder 

vliegenzwammen bij de buren, onder 

oranje bekerzwam 

Gouden tor, foto Liek van Engelen 
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Luchtenburg.12 ma. en 

een vr. 

 

Johan Schaerlaeckens 

op 30 oktober: 

Vandaag met 2 collega-

s klapekster in Chaam-

se bossen. Ter plekke 

ook havik, torenvalk, 

sperwer, havik, bui-

zerd, appelvink, zwarte 

specht, kuifmees, kruis-

bekken. Anderen had-

den ook grote kruisbek 

(wij 8 dagen geleden), 

kleine bonte specht. 

 

Frank Degenaar op 15 no-

vember: 

Deze morgen hoorde ik op 2 

plaatsen een merel zingen! 

Nu zal het jou ongetwij-

feld niet verbazen dat vogels 

in jubelende zang uitbarsten 

als ze mij zien fietsen, maar 

in het licht van de slachting 

onder de merels als gevolg 

van het virus, vond ik het toch 

leuk! 

  

 

 

 

 Johan Schaerlaeckens op 19 okto-

ber: 

Zojuist zo'n 70 rossicus rietganzen 

op de Bleeke Heide, ook een 15tal 

kollen. Adulte slechtvalk op de 

grond. De escape Ross’ gans zat er 

ook, 

 

Harrie Timmermans op 19 okto-

ber: 

A U B Jan ’n (grote) Kruisbek trof 

ik aan midden in de Chaamse Bos-

sen aan Ossegoordsedreef, 

 

Henk Laarhoven op 22 oktober: 

De hele zomer zie of hoor ik in de 

omgeving zelden een fazant. Maar 

elke herfst zijn ze er ineens en ze 

zijn meestal zeer goed benaderbaar. 

Vandaag zaten er maar liefst 4 man-

netjes en 5 vrouwtjes fazant bij el-

kaar in onze tuin! Waar komen die 

vandaan?? Zie jij dit ook elders? 

 

Johan Schaerlaeckens op 22 okto-

ber: 

Wij hadden vanmorgen 5 grote 

kruisbekken Slingerdreef. In den-

nenboom bezig met dennenappels. 

 

Erik Rijnen op 26 oktober: 

Na de grote kruisbekken bij reten-

tiegebied had ik oostelijk in de 

Staatsbossen toch nog een klapek-

ster. O.a. samen met 3 appelvinken 

in zelfde boom, ook geen tafereel 

dat je vaak ziet. 

Verder goudvinken, gewone kruis-

bekken, kleine bonte spechten, 

groene spechten, zwarte specht, 

veel mezen (o.a. matkoppen). De 

hele dag veel veldleeuweriken over, 

zelfs een groep van 60-70 ex. In 

omgeving Ossengoor nog bosbes-

struiken met rijpe bessen. 

 

Jan Vermeulen antwoord op 26 

oktober: 

Geen alledaags tafereel inderdaad. 

Ik had nog een vuurgoudhaan 

(toevallig had ik het er nog met je 

over) en een barmsijs. 

 

Jan Vermeulen op 30 oktober: 

Ik had vandaag 13 merels tijdens 

een wandeling op de Hondsdonk/ Momenteel (begin december) een vaste bezoeker in de tuin van Wim Pijnacker 

Honderden vuurwantsen aan de voet van 

een lindeboom,  

foto Joost van den Ouweland 

Hop Upupa epops, 7 mei 2008. Camargue (F),  

foto David Verdonck 
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trum en stelde men mij de vraag of 

ik iets had gehoord over “die bruine 

vogel met kuif”, die de voederplank 

bezocht bij een gepensioneerd echt-

paar in Weelde. Hij zou zich daar 

tegoed doen aan etensresten. Een 

vreemd verhaal maar de beschrij-

ving en locatie katapulteerde me 

meteen terug naar mijn waarneming 

van de Hop een maand eerder. 

Later die dag bezocht ik de gastvrije 

dame, die het hele verhaal toelichtte. 

Het bleek om een paartje hoppen te 

gaan… met nest… en jongen! De 

vogels zelf kreeg ik helaas niet meer 

te zien, de laatste bleek net twee 

dagen voordien te zijn vertrokken. 

David Verdonck & Gerald Dries-

sens 

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto: Liek van Engelen 

 

Om fysieke redenen wilde Liek 

van Engelen stoppen als coördina-

tor van de fotowerkgroep. Geluk-

kig was Ton Marisael bereid om 

het stokje van haar over te nemen. 

 

Sinds januari 2016 was Liek coör-

dinator van de fotowerkgroep. 

Dankzij haar is de fotowerkgroep 

weer in omvang gestegen. Ook trad 

ze daarna als bestuurslid aan. Dat 

laatste blijft ze hopelijk doen, want 

een korte lijn tussen de fotoclub en 

het bestuur is waardevol. Liek, 

hartelijk bedankt voor al je mooie 

inspanningen! 

 

Menigeen kent Ton Marisael al, 

want hij is bij zeer veel activiteiten 

enthousiast aanwezig. Hierboven 

zie je hem tijdens de M&L fiets-

tocht, waar hij een handje toestak 

en ons informeerde over de historie 

van de leemputten in Dorst. 

Ton heeft grootse plannen met de 

fotoclub. Zijn enthousiasme mag 

soms wat getemperd worden, maar 

dat weet hij van zichzelf, dus heb-

ben we alle vertrouwen in hem. 

Ton succes! 

Vital van Gorp op 30 november: 

Na enkele jaren intensief vogels 

kijken was 2017 eerder een stil jaar 

voor mij. Als vrijwilliger en foto-

graaf inventariseer ik al vele jaren 

enkele gebieden ten Noorden van 

het NAVO-vliegveld te Weelde. 

Terwijl ik dit gebied in andere jaren 

vrijwel dagelijks bezoek, bleven 

mijn bezoeken dit jaar dus veel be-

perkter. In de morgen van 22 juni 

zag ik vanuit de rijdende wagen een 

Hop Upupa epops voorbij vliegen 

(foto zie pag 29). Ik was op weg 

naar het werk en ik kon onmogelijk 

stoppen. Ondanks de vele ervarin-

gen met deze soort in het buiten-

land, sloeg mijn hart toch even 

over. Enkele vragen schoten door 

mijn hoofd. Droomde ik? Hoeveel 

kans heb je om een hop te zien in 

eigen gemeente? Met zijn opvallen-

de vlucht en onmiskenbare verschij-

ning was ik echter absoluut zeker 

van de determinatie.  

Na het invoeren van mijn waarne-

ming in waarnemingen.be, meldde 

een andere waarnemer zich aan om 

de dag erna naar de vogel te gaan 

zoeken. Zijn poging bleef echter 

zonder resultaat. Tijdsgebrek ver-

hinderde me om zelf de buurt te 

gaan uitkammen. 

 

Op 25 juli bezocht ik een tuincen-

Nieuwe 

coördinator 

fotowerk-

groep  

In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en 

met 30 november 2017  

verwerkt. 

 

Met dank aan allen die de  

moeite namen hun  

waarnemingen door te geven. 

 

Iedereen kan zijn  

waarnemingen  

liefst via e-mail,  

doorgeven aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Vermeulen 

Bredaseweg 14 

4861 AH Chaam 

 

E-mail:  

jemvermeulen@kpnmail.nl 

Tel.: 0161 491327 

SMS: 06 4814 7753 

Dodemansvingers op een dode vlier-

bes, foto Joost van den Ouweland 
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vooral een markant herkennings-

punt voor Mastbosbezoekers. Door 

zijn ouderdom raakte de boom ver-

zwakt, waardoor de reuzenzwam 

vat op hem kreeg. Jaar na jaar werd 

de kruin dunner en de boom zwak-

ker. 

In de zomer van 2017 viel een zwa-

re tak spontaan uit de boom. De 

veiligheid van passanten kon niet 

langer gewaarborgd worden en de 

boom moest geveld worden. 

Tijdens de Naar Buiten Fair in sep-

tember 2017, zijn tak- en boom-

schijven afkomstig van de beuk 

verkocht. De opbrengst wordt ge-

bruikt om een nieuwe (rode) beuk 

aan te kunnen planten. Naar ver-

wachting wordt deze in 2018 ge-

plant. 

Tekst en foto’s: Anneke Oomes, 

Staatsbosbeheer 

 

O p woensdag 30 augustus 

2017 werd de beroemdste 

boom van het Mastbos geveld. De 

ongeveer 260 jaar oude beuk 

stond op de kruising van de Oude 

Postbaan, de Lange Dreef en de 

verlengde Lange Dreef. Als bos-

wachters zijn we het gewend om 

bomen geveld te zien worden. 

Maar dit keer was het toch anders 

dan anders. Deze boom is zo mar-

kant… 

 

We waren met meerdere boswach-

ters aanwezig op de vroege woens-

dagochtend toen de boomspecia-

list de zaag in de boom zette. Op 

het moment dat de boom zijn even-

wicht verloor en krakend omviel, 

waren we stil. Ook na het vallen 

bleef het stil. Stil door wat we er-

varen hadden, want het was niet 

alleen het horen van het kraken en 

het zien van het vallen …. het was 

ook het voelen van de lucht die 

verplaatst werd en het trillen van 

de aarde. Een indrukwekkend mo-

ment, mag ik wel zeggen… Dit 

was definitief en onomkeerbaar. 

 

Bij het bekijken van het zaagvlak 

konden we maar één ding conclu-

deren: we hebben op het juiste mo-

ment ingegrepen. De boom was 

echt “op”. 

We hebben de boom de tijd gege-

ven om van een vitale boom, oud 

en gebrekkig te worden, maar heb-

ben het niet zo ver laten komen dat 

hij ongecontroleerd neer stortte. 

Wie weet wat er dan gebeurd zou 

zijn. Fietsers, wandelaars, hardlo-

pers, er was altijd wel iemand in de 

buurt van de boom. Je zult er maar 

onder komen. 

 

De rest van de woensdag stond in 

het teken van de beuk. Uiteraard 

moesten we het (slechte) nieuws 

delen met de omgeving en de media. 

De reacties die we kregen waren 

hartverwarmend. Ondanks het feit 

dat iedereen het jammer vindt dat de 

boom er nu niet meer is, begrijpt 

men het wel. 

 

De volgende tekst deelden we met 

de media: 

Rond 1750 aangeplant om de grens 

aan te geven van een bosvak, was de 

scheidingsbeuk de laatste decennia 

Markante scheidingsbeuk Mastbos geveld 

Tekst: werkgroep externe contac-

ten 

 

I n de gemeenten Alphen-

Chaam en Baarle-Nassau kunt 

u met uw smartphone problemen 

in het buitengebied melden met de 

“BuitenBeter App”. U kunt een 

foto meesturen zodat direct duide-

lijk is wat er aan de hand is.  

 

De App is gebruiksvriendelijk en 

biedt eigenlijk alleen maar voorde-

len. De applicatie is gratis te down-

loaden en werkt in heel Nederland. 

Op basis van de locatie komt de 

melding bij de juiste gemeente te-

recht. Om de BuitenBeter App te 

downloaden, gaat u naar: 

www.buitenbeter.nl/apps  

en kies de gewenste App-store. 

Scheidingsbeuk dwarsdoorsnede 

Luchtfoto scheidingsbeuk Mastbos 

Hij ligt 

Gebruik de 

BuitenBeter 

App 

http://www.buitenbeter.nl/apps
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bijdrage fotowerkgroep 


