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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  
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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 
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Natuuragenda 

 

MAART

1 donderdag 19:30 theorie avond fotocursus Bellevue

2 vrijdag 20:00 Algemene Ledenvergadering Bellevue

2 vrijdag 21:00 lezing, onderwerp volgt Bellevue

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

15 donderdag 19:30 theorie avond fotocursus Bellevue

16 vrijdag 20:00 lezing stads(muur)planten, Erik van der Hoeven Bellevue

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

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

27 dinsdag 20:00 Algemeen Bestuur Bellevue

29 donderdag 19:30 theorie avond fotocursus Bellevue

APRIL

9 maandag 19:30  vissenwerkgroep Turfvaart/Bijloop Ettensebaan

19 donderdag 19:30  bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

20 vrijdag 20:00 lezing libellen/boomkikkers, Bart Hoeymans en Wim Verschraegen Bellevue

21 zaterdag 08:00 praktijk ochtend fotocursus onder voorbehoud

23 maandag 19:30  vissenwerkgroep Turfvaart/Bijloop Ettenseweg

28 zaterdag 08:00 praktijk ochtend fotocursus onder voorbehoud

28 zaterdag 21:15 Boomkikkers luisteren in ‘t Broek, Jeroen Stoutjesdijk Broekstraatje nabij Snijderseweg

MEI

7 maandag 19:30  vissenwerkgroep Galdersebeek Hazeldonksestraat

8 dinsdag 20:00 Algemeen Bestuur Bellevue

17 donderdag 19:30  bijeenkomst fotowerkgroep Bellevue

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

19 zaterdag 14:00 wandelen met "We are food" Alphen De Heuvel

21 maandag 19:30  vissenwerkgroep Turfvaart/Bijloop Rithsestraat

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

27 zondag 14:00 wandelen met "We are food" Chaam marktplein Chaam (Wouwerdries)

JUNI

2 zaterdag 14:00 insectenwandeling, Frans Vermeer einde Eikelenbos Baarle-Nassau

4 maandag 19:30  vissenwerkgroep Galdersebeek Breebroeken

18 maandag 19:30  vissenwerkgroep Turfvaart/Bijloop Sintelweg

21 donderdag 19:30 bijeenkomst fotogroep Bellevue

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

24 zondag 10:00 M&L fietsdag marktplein Chaam

27 woensdag 20:00 Algemeen Bestuur Bellevue
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Tekst: Joop van Riet 

 

E rik van der Hoeven is al jaren 

betrokken bij het inventarise-

ren van ‘Stadsplanten’. Dat levert 

geregeld verrassingen op van bij-

voorbeeld planten die op muren 

groeien en hier niet eerder voor-

kwamen of zeldzaam zijn.  

 

Is dat het gevolg van de klimaatop-

warming? Of van onze vele buiten-

landse reizen waardoor we zelf aan 

zaadverspreiding doen? Of van uit 

tuinen ‘ontsnapte’ nieuwe planten?  

 

Het snuffelen in steegjes en op 

straat leverde ook verrassende ont-

moetingen op, vooral met benieuw-

de of bezorgde bewoners. Al met al 

ontstaat er nu wel een boeiend 

beeld van ‘Stadsplanten en muur-

planten’. 

 

Kom vrijdag 16 maart om 20.00 uur 

naar Bellevue in Chaam en laat je 

verrassen door het verhaal van Erik 

van der Hoeven. 

 

Lezing  

Stads- en muurplanten  

 

Erik van der Hoeven 

 

Vrijdag 16 maart 

20.00 uur 

 

Bellevue 

Chaam 

Lezing  

Stads(muur) 

planten 

 

 

Geregeld zijn vrijwilligers 

van Mark & Leij bezig met 

het precieze, en voor Staats-

bosbeheer onbetaalbare, on-

derhoudswerk in de Alphense 

Bergen.  

 

Kom zondag 25 maart mee-

wandelen van 10 tot circa 12 

uur.  

Start: hoek Fransebaan en 

Flaasdijk, tussen Chaam en 

Alphen. 

Tekst: Joop van Riet 

 

N atuurgids Henk Martens 

verzorgt een natuurwande-

ling door dit ‘jongste’ bos van 

Staatsbosbeheer, dat alweer een 

eeuw bij hen in beheer is.  

 

Uitgeput door overbegrazing, met 

stuifzand als gevolg, werden de 

grillige percelen van de Alphense 

Bergen voor houtproductie bebost. 

Inmiddels worden deze bossen om-

gevormd naar natuurlijk bos. Nog 

altijd groeien hier korstmossen, zo-

als heidelucifer, bekermossen, ren-

diermossen en struikheide. Alle-

maal kenmerkend voor de stuif-

zandperiode. 

 

De Alphense Bergen vormen het 

hoogste punt in de wijde omgeving 

en vormt zo de waterscheiding tus-

sen de Mark (westwaarts) en de 

Donge (oostwaarts). Daarom is het 

er droog zonder beekjes of sloten.  

Ook de historie komt aan de orde. 

De Fluitberg, een oud stuifduin en 

circa 30 meter hoog, heet zo omdat 

de bebossings opzichter zijn man-

nen vanaf die plek naar de schaft, 

maar vaker naar het werk, floot. Er 

is ook een monument als aandenken 

aan de verzetsmannen die hier aan 

het eind van de oorlog gefusilleerd 

werden.  

Natuurwandeling  

Alphense Bergen  

met 

Henk Martens 

 

Zondag 25 maart 

10.00 uur  

verzamelen 

hoek Fransebaan-

Flaasdijk 

Natuurwandeling  

Alphense Bergen 
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Tekst: Jeroen Stoutjesdijk 

 

O p zaterdag 28 april gaan we 

in het Broek luisteren of de 

boomkikkers al roepen. Die kans is 

groot als het ’s avonds na het don-

ker worden nog een paar uur bo-

ven de acht graden is. 

 

We verzamelen om 21.15 u aan het 

begin van het Broekstraatje, net 

voorbij de molen langs de Snijder-

seweg links. We zijn terug om circa 

23.00 uur. Laarzen zijn zeer aan te 

bevelen. 

Boom-

kikkers 

luisteren 

 

Boomkikkers luisteren  

in ‘t Broek  

 

Jeroen Stoutjesdijk 

 

Zaterdag 28 april 

21.15 uur verzamelen 

Marktplein Chaam 

(Wouwerdries) 
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Verschraegen 

 

D at het Merkske een gebied is 

met een hoge biodiversiteit is 

inmiddels gekend. Dat gaan Bart 

Hoeymans en Wim Verschraegen 

(resp. Boswachter Agentschap Na-

tuur en Bos (ANB) en Fotograaf 

lid Natuurpunt Markvallei) uit 

Vlaanderen in deze lezing nog ex-

tra in de verf zetten.  

 

De lezing gaat over de libellenfauna 

van het Merkske, die hoort tot de 

soortenrijkste van Nederland en 

Vlaanderen. Maar liefst 50 soorten 

zijn er in het gebied waargenomen, 

waarvan het merendeel er zich ook 

voortplant. Er wordt daarom naast 

alle andere natuur in het Merkske 

ingezoomd op deze interessante 

soortgroep. 

 

Daarnaast komt ook de doorbroken 

stilte in focus, want vijfentwintig 

jaar is het erg stil geweest in het 

Merkske. Het luidruchtigste en mis-

schien ook wel mooiste kikkertje 

was er in 1984 uitgestorven. In 

2009 is de boomkikker er geherin-

troduceerd. Hoe staat het er nu voor 

met de soort? Een stand van zaken 

enkele jaren nadat de laatste kikker-

tjes waren uitgezet. 

 

Deze natuur laat zien hoe waarde-

vol de vallei van het Merkske is, 

hoeveel kansen er zijn en waarom 

de lokale bedreigingen met mega-

stallen voorkomen moeten worden 

door een gezamenlijke en structure-

le Vlaams-Nederlandse aanpak 

voor deze prachtige grensrivier.  

Lezing “Libellenfauna en 

boomkikkers in de vallei 

van het Merkske” 

Lezing libellenfauna en 

boomkikkers in de vallei 

van het Merkske 

 

Bart Hoeymans en  

Wim Verschraegen 

 

Vrijdag 20 april 

20.00 uur 

Bellevue Chaam 

Spel van de liefde vormt hart,  

foto Liek Pedroli 
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zoen heeft ook een functie! 

 

Maar toch: rijdende door de polders 

van de Alblasserwaard, kwam ik 

afgelopen maand al weer een tiental 

groepen van 4 tot 20 zwanen tegen. 

Hoe majestueus is toch die zware 

vlucht van een koppel witte zwanen. 

Volgens mij toch zeker zo indruk-

wekkend als die van zeearenden of 

andere roofvogels. Ik word daar ge-

lukkig van. 

 

Een mooi gebied ook, die polders 

ten noorden van Dordrecht en dicht 

bij de Biesbosch. In een half uur tijd 

over de N214 zag ik negentig witte 

zwanen, duizend ganzen, zes bui-

zerds, twintig zilverreigers en ontel-

baar veel blauwe reigers en ga zo 

maar door. Wat bijzonder toch dat 

elk gebied, elke streek weer een ei-

gen karakter heeft. En bijzonder dat 

die vogels telkens de juiste plekken 

terug kunnen vinden. Op een ballon-

vaart boven Chaam en Strijbeek za-

gen we hoeveel bijzondere plekken 

er in onze regio zijn en hoeveel wa-

terpartijen. Volop keus voor de vo-

gels die daar naar op zoek zijn. En 

volop te zien voor wie van de natuur 

houdt. 

 

Dat laatste is dus ook wel een di-

lemma waar we mee te maken heb-

ben. Mooie natuur om te bekijken: 

“kom kijken allemaal, wat een na-

tuurschoon, wat een leven”, maar 

tegelijk wordt daarmee de natuur 

om zeep geholpen. Lastig te dose-

ren, die mensen. En we willen bij-

voorbeeld ook wel laten zien hoe 

mooi en hoe stil onze bossen zijn, 

maar op het moment dat iedereen 

dat wil zien, is het afgelopen met 

‘mooi’ en zeker ook met ‘stil’. Zul-

len we er dan maar over ophouden? 

 

We merken dat Staatsbosbeheer, 

maar ook de gemeenten met derge-

lijke dilemma’s worstelen. Veel 

toerisme wordt toegejuicht, want 

het is hier zo natuurlijk. (En het 

levert geld op!) Maar veel toerisme 

= einde natuur natuurlijk. En het 

maken van veel plannen door o.a. 

gemeenten en Staatsbosbeheer be-

tekent dat ook Mark en Leij er 

veel met de neus bovenop moet 

zitten. Als een luis in de pels. Maar 

ook dat hoort bij de natuur en die 

luis-functie… Dat kan ook af en 

toe in de buitenlucht, in de voor-

jaarszon. 

 

Geniet! 

 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 

 

A fgelopen maand (half februa-

ri) hoorde ik dat er in twee 

weken februari meer zonuren wa-

ren dan in december en januari bij 

elkaar. Daar keek ik niet van op, 

want persoonlijk was ik het grijze 

weer in die twee maanden ook al 

heel erg beu. 

 

Dat moest ik even kwijt! 

 

Eigenlijk wilde ik het over het 

voorjaar hebben. Hoe fijn het is, dat 

er weer zoveel vogels gaan fluiten 

en dat er veel bloemen en bomen al 

weer leven vertonen. Maar in tegen-

stelling tot grijs, zonloos weer is het 

eigenlijk niet eerlijk om het voor-

jaar op te hemelen. Elk seizoen 

heeft toch zijn charme. En elk sei-

Column van de voorzitter 
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Dick zijn camera tevoorschijn haal-

de en zo liet zien wat voor verschil 

je met verschillende instellingen 

kon bereiken begon het gelijk te 

leven. Zo ook wat een telelens en 

macrolens was. Ik heb al leuke re-

acties van cursisten gehoord zoals 

“Ik heb nooit geweten, dat als je je 

lens er andersom opdoet dat je dan 

nog een fatsoenlijke foto krijgt. Ik 

geloof dat ik alles snapte” en “ Ik 

vond het een fijn klein clubje waar 

je extra aandacht krijgt en goed en 

duidelijke uitleg, als je iets niets 

snapte kun je om uitleg vragen”, 

terwijl voor een ander het heerlijke 

herkenningsmomenten waren zo 

van - Oh ja, dat heb ik ook ooit eens 

uitgeprobeerd (het koppelen van 

lenzen om macrofoto’s te maken). 

Zo is het voor zowel de beginnende 

als de meer ervaren persoon een 

heel leerzame eerste avond gewor-

den! 

De volgende les zal op 1 maart zijn, 

we kregen ook een opdracht mee 

om zelf thuis ook aan de gang te 

gaan. Opdracht: zoek elk een voor-

beeld van een vorm van compositie. 

Ben benieuwd wat een ieder mee 

brengt. Men moet twee foto’s mee 

brengen en deze motiveren. 

Ik ben er zeker van dat dit een goed 

concept is met de juiste persoon die 

de cursus geeft. 

Voor wie dit alles is ontgaan en nu 

denkt ‘hier had ik ook aan mee wil-

len doen!’ Er zullen nog wel moge-

lijkheden komen, als Coördinator 

van de Fotowerkgroep van Mark en 

Leij zal ik me nog meer inzetten om 

dit te kunnen regelen. Zal dan pro-

beren om dit tijdig aan te geven, 

zodat er ook van te voren in de 

Nieuwsbrief een aankondiging kan 

komen te staan. Men kan ook de 

agenda op de site bijhouden, hier 

staan dit soort zaken ook altijd ver-

meld. 

 

Contact: foto@markenleij.nl 

Tekst: Ton, coördinator fotowerk-

groep 

Foto: Dick Klees 

 

I k was druk doende met het 

zoeken en fotografen benade-

ren of zij bereid zouden zijn om dit 

te doen voor onze groep. Ik was 

dan ook zeer verrast toen er uit 

onverwachte hoek een aanbod 

kwam van Dick Klees! 

 

Dick heeft ruim 30 jaar ervaring als 

zelfstandig natuurfotograaf/dier-

ecoloog en heeft talloze publicaties 

in binnen- en buitenland van beeld-

materiaal mogen voorzien. Zijn 

grootste bekendheid geniet hij als 

zoogdier-fotograaf. Hoewel hij met 

macrofotografie een eerste prijs in 

de “BBC Wildlife Photographer of 

the Year” heeft behaald.  

Naar zo’n persoon was ik op zoek: 

kennis van fotografie en zeer be-

trokken met de natuur…. dat ik 

daar zelf niet op gekomen was! 

Samen met Liek ben ik bij Dick 

thuis eens gaan horen wat hij ons te 

bieden had. Het was al gauw dui-

delijk dat hij voor ons de juiste per-

soon is: natuurlijk en ongedwon-

gen. Dick had in het verleden al 

meerderen cursussen georganiseerd 

en kon dus wat laten zien. We wa-

ren het snel eens en Dick zou voor 

een affiche zorgen, die wij in grote 

getale via verschillende kanalen 

hebben verspreid. 

 

De eerste avond was op 2 februari: 

Informatie en oriëntatie avond voor 

iedereen met interes-

se. Er was veel animo, 

het zaaltje zat vol en 

er waren aanmeldin-

gen van mensen die 

deze avond verhin-

derd waren. Dick ver-

telde wat men kan 

verwachten en peilde 

ook wat in de groep 

de belangrijkste vraag was om bij te 

willen leren.  

Uiteraard wordt er aandacht aan 

techniek besteed, waar die nodig is 

als middel om een bepaald doel te 

realiseren. Maar het is een hulpmid-

del, de nadruk zal liggen op de foto-

graaf, met als doel:  

- De kwaliteiten van de fotograaf te 

ontwikkelen, onafhankelijk van zijn 

technische uitrusting.  

- Daarnaast zal er ruim aandacht 

besteed worden aan compositorische 

elementen - waarmee wordt geoe-

fend en wordt besproken - zodat het 

herkenbaar wordt en bijdraagt tot 

verbetering.  

- Experimenteren met de zeggings-

kracht van een beeld en hoe die te 

versterken.  

De agenda werd opgesteld wat nog 

niet mee viel, omdat Dick veel weg 

is voor zijn werk en we snel wilden 

starten om met vernieuwde inzich-

ten mooi de lente vast te kunnen 

leggen!  

De cursus startte 15 februari, dat 

was al vrij snel. Ik was vol verwach-

ting of er wel genoeg mensen zou-

den deelnemen, want op de voor-

lichtingsavond waren er best veel 

die al aangaven dat ze niét mee de-

den… Ik was dus zeer verrast dat er 

12 mensen uiteindelijk mee doen 

met de cursus! Dick gaf aan dat de 

eerste les absoluut de saaiste les-

avond zou worden: alleen maar the-

orie...  

Met een presentatie werd het een en 

ander doorgenomen, het was wel 

pittig voor sommigen. Maar toen 

Cursus Natuurfotografie 
Maak een Sprong vooruit met een cursus natuurfotografie! 
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Insectenwandeling 

Frans Vermeer 

 

zaterdag 2 juni 

14.00 - 16.00 uur  

 

Verzamelen 

infopaneel SBB 

einde Eikelenbos 

Baarle-Nassau 
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Tekst: Frans Vermeer 

 

O p zaterdag 2 juni gaan we 

samen met Frans Vermeer op 

zoek naar insecten. Tijdens deze 

wandeling zetten we onze zespotige 

medebewoners in de kijker. Wan-

neer je jezelf verdiept in de wonde-

re wereld van de insecten, zal je 

versteld staan van de grote ver-

scheidenheid in vormen, soorten 

en levenswijzen. We gaan op zoek 

naar al die kriebelende, vliegende 

en kruipende diertjes en proberen 

of we verschillende groepen kun-

nen herkennen of misschien zelfs 

op naam brengen. 

 

Om 14:00 uur vertrekken we bij het 

informatiepaneel van Staatsbosbe-

heer op het einde van de Eikelenbos 

in Baarle-Nassau. Zoals je zult be-

grijpen is dit geen doorstapwande-

ling maar blijven we regelmatig bij 

kleine dingen stilstaan. Ook bij 

minder goed weer gaat de wande-

ling door, maar dan breng je best je 

laarzen mee.  

 

Voor meer inlichtingen mail je: 

 

vlinders@markenleij.nl 

 

Insecten- 

wandeling 

 

Tekst en foto: Merlijn Hoftijzer 

 

N a een succesvol jaar, waarin 

de Bavelse Leij, de Valken-

bergseleij en de Broekloop grondig 

zijn geïnventariseerd, gaat de vis-

senwerkgroep dit seizoen aan de 

slag in de Galdersebeek, de Turf-

vaart en de Bijloop. Dit jaar be-

staat de Turfvaart 400 jaar. Ter 

gelegenheid daarvan inventariseert 

de vissenwerkgroep het vissenbe-

stand van de beek.  

 

Vanaf 9 april starten de schepactivi-

teiten op maandag avond om de 

week. Met steeknetten worden tra-

jecten van de beeksystemen bevist. 

De gegevens worden verzameld 

voor de eigen database, voor 

RAVON en voor het waterschap. 

Naast vissen worden ook waterin-

secten en waterplanten mee geïn-

ventariseerd. 

 

Eenieder is welkom om mee te 

doen. Neem voor vragen even con-

tact op met Merlijn: 

 

vissen@markenleij.nl 

 

Start vissenwerkgroep 
Vissenwerkgroep in 2018 actief in  

Galdersebeek, Turfvaart en Bijloop 

 

Maandag 9 april  

Start vissenwerkgroep 

 

Om 19.30 uur verzamelen 

ter hoogte van de Ettense-

baan 25 Rijsbergen 

 

Meer informatie opvragen 

bij Merlijn Hoftijzer via 

vissen@markenleij.nl 

maandag Verzameltijd Beeksysteem Locatie kruising met straat: Adres 'ter hoogte van'

9-apr 19:30 Turfvaart/Bijloop Ettensebaan Ettensebaan 25, Rijsbergen

23-apr 19:30 Turfvaart/Bijloop Ettenseweg Ettenseweg, Rijsbergen

7-mei 19:30 Galdersebeek Hazeldonksestraat Hazeldonksestraat 2, Rijsbergen

21-mei 19:30 Turfvaart/Bijloop Rithsestraat Rithsestraat 228, Breda

4-jun 19:30 Galdersebeek De Breebroeken De Breebroeken, Rijsbergen

18-jun 19:30 Turfvaart/Bijloop Sintelweg Sintelweg 26, Breda

mailto:vlinders@markenleij.nl
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maken”, was de uitleg. 

In plaats daarvan gaf SBB op 23 

januari voorlichting over al hun 

plannen aan de groep Externe 

Contacten van M&L en het bestuur 

van Natuur- en landschapsvereni-

ging Gilze en Rijen (NLGR) die 

onze zorgen deelde. Aan inhoude-

lijke discussie kwamen we deze 

avond nauwelijks toe.  

 

Zorgen om afname biodiversiteit 

Het thema van de avond is het 

Chaamse Bos en dan vooral alle 

door SBB geplande maatregelen. 

Als inleiding benoemt M&L alle 

zaken die er in het Chaamse bos 

spelen. M&L en NLGR maken zich 

zorgen over de totale impact van al 

deze maatregelen op de natuurkwa-

liteit en de biodiversiteit van het 

Chaamse bos.  

 Toename houtproductie, -

opslag en –afvoer;  

 Wel of niet verharding van 

het cultuurhistorisch zandpad 

de Oude Maastrichtse Baan;  

 De aanleg, planning en reali-

satie van een nieuwe fietsal-

lee;  

 De nieuwvestiging van recre-

Tekst: werkgroep externe contac-

ten Mark & Leij 

 

O p 5 december 2017 bezoch-

ten vertegenwoordigers van 

Staatsbosbeheer (SBB), de ge-

meente Alphen-Chaam (A.C.) en 

Mark en Leij (M&L) de Oude 

Maastrichtse Baan in het Chaam-

se Bos. Aanleiding was het voor-

nemen van SBB om dit cultuur-

historische zandpad over een leng-

te van 4 km te semi-verharden met 

betongranulaat. M&L en de Bra-

bantse Milieufederatie (BMF) 

hebben hiertegen verzet aangete-

kend bij de gemeente A.C.  

Tijdens dit bezoek bleek dat er veel 

meer speelde in het Chaamse Bos. 

Zoveel zelfs dat M&L SBB ver-

zocht een voorlichtingsavond aan 

alle geïnteresseerden te geven. 

M&L zou hierbij als gastheer op-

treden. Zowel SBB als A.C. gin-

gen hiermee akkoord. Helaas zag 

SBB, na intern overleg, te elfder 

ure toch af van het geven van deze 

voorlichtingsavond: “Veel zaken 

zijn op dit moment in de ontwik-

kelfase of is slechts een visie op 

hoofdlijnen. We zijn nog volop 

bezig om de concretiseringsslag te 

atiebedrijven in/tegen de bos-

sen in combinatie met natuur-

poort(en) en (enorme) par-

keerplaats(en). Als voorbeeld 

het ‘Eigen Thermen Resort’. 

Wat zijn de gevolgen voor de 

infrastructuur, het aantal ver-

keersbewegingen en de toe-

name van de recreatieve druk 

als gevolg van de bouw van 

dit mega recreatiecomplex; 

 De steeds veranderende visie 

van SBB; 

 Gevolgen voor zonering van 

alle plannen (zijn er straks 

nog wel rust- en stiltezo-

nes?);  

 Zorgen om afname biodiver-

siteit (vooral van kwetsbare 

soorten); 

 Het peilbeheer van het Os-

sengoor en de afvoer van het 

landbouwwater van het Zwart 

Goor (loopt nu door het Os-

sengoor); 

 Gevolgen ver(ont)natting in 

relatie tot toekomstig beheer; 

 Invulling en beheer van na-

tuur en landschap in het door 

‘Eigen Thermen Resort’ ge-

pachte SBB-gebied (= 45 ha);  
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 Voorlichting Staatsbosbeheer  

 

 

 

 

 

 

over het Chaamse Bos 
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droger maar de vernatting reikt niet 

meer tot het maaiveld. De leemont-

ginningen blijven belangrijk als in-

zijggebied: retentiebekkens blijven 

retentiebekkens. 

Voor het Ossengoor wordt gezocht 

naar een beter peilbeheer waardoor 

tal van organismen betere mogelijk-

heden krijgen (watervogels, libellen 

etc.). 

 

Houtproductie  en  (semi -)

verharding  

SBB blijft bij haar plannen om de 

Oude Maastrichtse Baan te (semi-)

verharden met betongranulaat. De 

weg wordt niet verbreed (blijft 12 

meter van hart sloot naar hart sloot). 

De bermen worden (deels) benut 

voor houtopslag. Ze verwachten, 

qua omgevingsvergunning, geen 

problemen van de gemeenten, on-

danks het feit dat ze geen onderbou-

wing hebben aangeleverd. Zowel 

M&L als de BMF hebben bij de ge-

meente A.C. bezwaar gemaakt tegen 

deze voorgenomen semi-verharding.  

De motivatie van de ‘semi-

verharding’ is dat houtoogst en 

houtvervoer plaats vinden met mo-

dern zwaar materiaal. Een andere 

reden dat er een centrale baan nodig 

is, is omdat het hout (afhankelijk 

van behoefte, levergarantie en prijs) 

soms langer moet blijven liggen. De 

vrachtwagens moeten het hele jaar 

kunnen blijven rijden. SBB voert 

 Hoe wordt aan de natuur-

poort(en) vorm gegeven? 

 

Uitleg: SBB is een groen nutsbe-

drijf 

SBB moet gezien worden als een 

groen nutsbedrijf met als missie: 

Beschermen, Beleven, Benutten, 

(de drie B’s in deze volgorde).  

Na “Bleeker” is de landelijke over-

heidssubsidie sterk terug gelopen 

(nu 13,9% van EZ). De huidige pro-

vinciale subsidie (SNL = 31,6%) is 

veel minder dan de overheidssubsi-

die destijds.  

Het is daarom voor SBB van belang 

zakelijk te opereren om zo te zor-

gen voor een duurzame financie-

ring. Inkomsten komen bijv. van 

verpacht landbouwgronden, hout-

productie, levering delfstoffen, sa-

menwerken met ondernemers (bijv. 

‘Eigen Thermen Resort’) etc. In de 

toekomst zullen ook gronden (= 

15%) afgestoten worden die buiten 

het NNN-netwerk (voormalige 

EHS) vallen. Met dit geld is er een 

mogelijkheid om binnen de NNN 

gronden te verwerven zoals bijvoor-

beeld het Zwartgoor in het Chaam-

se Bos. 

Ook houtproductie is belangrijk als 

bron van inkomsten. SBB bena-

drukt dat de houtoogst moet vol-

doen aan de strenge normen van het 

FSC-keurmerk. 

 

Ver(ont)natting van het Chaamse 

bos  

In het kader van het Chaamse Be-

kenakkoord werden destijds veel 

dammetjes aangelegd om retentie te 

creëren. Vóór dit akkoord werd het 

gebied te snel ontwaterd door (hele) 

diepe sloten. De vernatting paste 

destijds ook in het toenmalige pro-

v i n c i a a l  n a t u u r d o e l t y p e : 

“natuurbegeleidend bos”. Gevolg 

was dat het bos door de vernatting 

in een moeras veranderde en het 

water tot op het maaiveld kwam 

met als gevolg het onderlopen van 

wandelpaden en het afsterven van 

bomen. Met het nieuwe hydrolo-

gisch plan wordt het water optimaal 

geconserveerd. Het bos wordt niet 

verder aan dat de verharding ook 

van belang is voor hulpdiensten 

(bijvoorbeeld stoplijn voor brand-

weer). 

SBB benadrukt dat, op een termijn 

van 5 jaar, 70% van de bijgroei 

geoogst wordt. Het bos wordt dus 

elke 5 jaar 30% zwaarder o.a. door 

verjonging. 

Door de voorheen diepe sloten zijn 

ooit veel mineralen weggespoeld. 

Door de uitspoeling van kalk uit 

het betongranulaat, kan interessan-

te bermflora ontstaan. Op deze stel-

ling wordt door de natuurvertegen-

woordigers wat lacherig gerea-

geerd. “Je kunt ook de Sint Pieters-

berg hier uitstrooien”, mompelt 

iemand. SBB heeft, samen met de 

aannemers, naar alternatieven 

(rijplaten, combinatie fietsallee) 

gekeken. Die zijn niet haalbaar, 

niet praktisch of niet te betalen. 

Ook zal de combinatie van peilver-

lagingen van zowel grondwater als 

Ossengoor geen voldoende verbe-

tering brengen voor de berijdbaar-

heid van de Oude Maastrichtse 

Baan. 

Elke vijf jaar wordt (met SBB-

ecologen) een inventaris gemaakt 

van een te oogsten blok. Bijvoor-

beeld roofvogelhorsten, mierenho-

pen etc. worden uitgelijnd en ko-

men op kaart. De aannemer moet 

Foto: Joost van den Ouweland 
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sort Chaam”, SBB, M&L en BMF 

(zie elders in deze Nieuwsbrief). 

Dit kan niet los gezien worden van 

wat vanavond besproken is. Ook 

hier leven zorgen bij M&L en de 

BMF. 

SBB benadrukt dat van alle extra 

inkomsten extra beheer maatregelen 

uitgevoerd kunnen worden die nu 

niet mogelijk zijn. SBB noemt als 

voorbeeld een tweede maaibeurt in 

’t Merkske waardoor de verschra-

ling gerealiseerd kan worden. 

Tot slot bedanken M&L en NLGR 

SBB voor hun grondige uitleg. Zij 

hopen in de toekomst bij de verdere 

uitwerkingen, al dan niet via de ge-

meenten, betrokken te worden. 

hiervan op de hoogte zijn. Er wordt 

geblest op richtlijnen van FSC zo-

wel wat betreft de manier van bles-

sen als de hoeveelheden te blessen 

hout. 

In het ‘bosreservaat’ van 40 ha zal 

niet geoogst worden. 

 

Recreatieve invulling 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het 

Mastbos kenmerkt het Chaamse 

bos zich door rust, ruimte en vrij-

heid. SBB wil deze peiler zo be-

houden maar stelt dat het recreatie-

ve plan van 2007 verouderd is. Re-

creatiestromen moeten een betere 

plek krijgen. Anno 2018 liggen de 

fietspaden er slecht bij. Het onder-

houd van de fietspaden ligt bij de 

gemeenten. Het opknappen ervan 

kost veel geld, een fiks project 

voor de gemeenten. Ook zijn de 

fietsstructuren niet goed: alle fiets-

paden lopen in de lengterichting 

(van noord naar zuid). SBB is er 

voorstander van dat er dwarsver-

bindingen gemaakt worden naar 

bijv. de dorpskernen (het visgraat-

model). Hiermee ontstaat ook een 

fietsverbinding met Baarle-Nassau. 

Via een lagenbenadering (waar 

zitten kwetsbare organismen) wor-

den straks de ‘zijgraten’ gesitueerd.  

Omdat SBB de kosten zelf niet kan 

betalen, wil SBB haar ideeën en 

visie over de fietsallee via een 

‘bidbook’ onderstrepen. 75% van 

de recreanten in het Chaamse bos 

zijn immers fietsers. De onderhan-

delingen met de gemeenten zijn 

gaande met als gespreksitems: wat 

kost opknappen huidige situatie, 

wat kost saneren (oude asfalt eruit), 

wat kost de hierboven beschreven 

nieuwe fietsallee (met netto minder 

asfalt). NLGR benadrukt dat nieu-

we aan te leggen fietspaden niet 

persé uit asfalt/beton hoeven te 

bestaan. De gemeenten staan aan 

de lat voor deze dwarsverbindingen 

en bepalen welke verharding er 

gekozen wordt. Dit heeft te maken 

met de onderhoudskosten. De 

voorkeur van SBB gaat uit naar 

beton omdat de onderhoudskosten 

voor halfverharding op den duur 

veel hoger zijn.  

De Huisdreef en de (brede) Slinger-

dreef zullen geüpdatet worden. Het 

verwijderen van het asfalt (vol met 

teer) van deze dreven zou onbetaal-

baar worden.  

Er zijn al veel wandelmogelijkheden 

in de buurt. Wandelpaden worden 

niet langer gestructureerd gemar-

keerd. Geen wandelroutes, wel wan-

delpaden en knooppuntenroutes 

voor zowel fietsers als wandelaars. 

Eventueel een GPS-wandelroute 

vanuit de Steengroeve. Allerlei on-

duidelijke parkeerplaatsen zullen 

verdwijnen. De meeste auto’s zullen 

naar de Natuurpoorten moeten. Ook 

allerlei (nu) openbare zandwegen 

(c.q. sluiproutes) zullen afgesloten 

worden (= vooral in het Ulvenhout-

se bos). 

 

Verder 

M&L benadrukt dat een voorlich-

tingsavond door SBB toch op prijs 

wordt gesteld als zaken wat duidelij-

ker zijn. SBB voelt meer voor een 

aantal publieksexcursies op plekken 

waar de veranderingen zichtbaar 

zijn. 

M&L verwijst ook naar het overleg 

dat de avond ervoor heeft plaatsge-

vonden tussen “Eigen Thermen Re-

x, foto Joost van den Ouweland 
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Tekst: werkgroep externe contac-

ten Mark & Leij 

 

A anleiding voor deze bijeen-

komst was aanvankelijk om 

samen de voorlichtingsavond van 

SBB over het Chaamse Bos voor te 

bereiden; de gemeente als mede-

voorlichter, M&L als gastheer. 

Ondanks dat SBB deze voorlich-

ting geschrapt heeft, besloten we 

toch het gesprek door te laten 

gaan. Vooral omdat we nu op de 

hoogte zijn van de plannen die 

SBB met het Chaamse Bos heeft 

alsmede van de inhoud van de 

plannen van het Eigen Thermen 

Resort.  

D e gemeente moet veel van 

deze plannen toetsen en, al 

dan niet, goedkeuren. Van belang 

dus om in gesprek te blijven.  

 

Het Chaamse Bos en de Fietsallee 

Met ons betreurt de gemeente het 

dat de voorlichting door SBB niet 

doorgaat. Temeer omdat SBB heeft 

aangegeven zelfs geen voorlich-

tingsavond te willen geven als de 

meeste zaken uit de ontwikkelfase 

zijn. Ook na de voorlichting door 

SBB aan de Werkgroep Externe 

Contacten blijft M&L zich zorgen 

maken over de exploitatie van het 

Chaamse Bos wat betreft productie 

en recreatie.  

Er is door SBB aan de gemeente 

geen nadere onderbouwing aangele-

verd over de semi-verharding van 

de Oude Maastrichtse Baan. SBB 

voldoet daarmee niet aan de voor-

waarden. Op grond van de huidige 

gegevens kan de gemeente geen 

afweging maken. De aanvraag om 

semi-verharding van de Oude 

Maastrichtse Baan is daarom buiten 

werking gesteld.  

De vrees van SBB dat de fietsallee 

in het Chaamse bos miljoenen gaat 

kosten, zal meevallen. Er is subsi-

diemogelijkheid vanuit Landstad de 

Baronie. Uitgangspunt van de ge-

meente is dat bestaande geasfalteer-

de fietspaden geüpdatet worden 

(saneren is te duur). Rechte dreven 

worden aantrekkelijker gemaakt 

door bochten aan te brengen. Als de 

allee (met de door SBB bedoelde 

aansluitingen) gefaseerd wordt aan-

gelegd, kan er binnen het budget 

gewerkt worden van beide gemeen-

tes. Met ons vindt de gemeente A.C. 

een goede zonering (met rust- en 

stiltegebieden) belangrijk. Allerlei 

(nu) onduidelijke fietspaadjes die-

nen te verdwijnen.  

 

Eigen Thermen Resort 

Op 4 december vond er, op uitnodi-

ging van ‘Eigen Thermen Resort’, 

een overleg plaats tussen vertegen-

woordigers van M&L, de BMF, 

SBB en het Eigen Thermen Resort.  

Behalve de voorlichting door E.T.R. 

hebben M&L en de BMF hun zor-

gen uitgesproken over de gevolgen 

voor natuur, landschap en milieu als 

dit mega recreatiecomplex gereali-

seerd wordt. Eigen Termen Resort is 

nu bezig met het concept-

voorontwerp. De bedoeling is dat in 

dit voorontwerp het totaal(concept)

plan in al zijn facetten gepresen-

teerd wordt (ook die door M&L 

aangedragen):  

 Inrichting en beheer gepach-

te grond;  

 Parking (grootte en verlich-

ting);  

 Afwikkeling verkeerstromen 

en gevolgen infrastructuur  

 Energie- en waterverbruik en 

–voorziening en afvalstro-

men;  

 Informatie bezoekerscen-

trum;  

 Wegzetten van een duidelijk 

projectprofiel: welke mensen 

trek je waar naar toe;  

 Duidelijkheid over de ruimte 

in het PAS (Programma 

Aanpak Stikstof): waar en 

hoe wordt gecompenseerd? 

De gemeente benadrukt dat M&L 

en de BMF zullen worden uitgeno-

digd mee te denken bij de totstand-

koming van dit 1ste concept.  

Deze fase wordt, bij voorkeur, met 

een informatieavond afgesloten, dit 

mogelijk ook in een bredere con-

Overleg met ambtelijk Alphen-Chaam: 
het Chaamse Bos en ontwikkeling Wellness 
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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. 

Wildgroei nieuwvestiging recrea-

tiebedrijven tegen natuur 

Gezien de impact van deze 

‘wildgroei’ heeft Mark en Leij ge-

tracht dit, op grond van een aantal 

argumenten, op de agenda te krijgen 

van het “ABG-overleg – land-

schap”. Er is echter geen uniform 

beleid hierover binnen de ABG-

gemeentes. De gemeentebesturen 

kiezen, wat dit betreft, voor een ei-

gen koers. ABG heeft wel besloten 

dit in te brengen in het ‘Groot Over-

leg - Landschap’ met als doel ieder-

een te informeren wat er speelt en 

leeft. We wachten af wat dit ople-

vert voordat we ons op verdere stap-

pen beraden. 

text (het Chaamse Bos). Dit alles 

ter beoordeling van het College 

van B en W.  

Het is, volgens de gemeente, nog 

onduidelijk of er een PlanMER 

moet komen.  

Het al dan niet updaten van de 

Fransebaan heeft voorlopig niets 

met de ontwikkeling van ’t Zand of 

Wellness te maken. De ‘Franse-

baan’ staat (stond al) op de investe-

ringsbegroting van 2020. Voorlo-

pig wordt gedacht aan het updaten 

van de huidige asfaltlaag (max 

snelheid 60 km) met fietsindicatie. 

Verbreding is hierbij niet de pri-

maire insteek. Bij de voorbereiding 

zal worden besloten van welke 

wegbreedte wordt uitgegaan. M&L 

wordt hiervan op de hoogte gehou-

den.  

 

Restopgave EVZ’s (Ecologische 

Verbindingszones)  

In het kader van de Landinrichting 

“Baarle-Nassau” is in Chaam en 

Baarle-Nassau zo’n 75% van de 

gewenste ecologische verbindings-

zones gerealiseerd. Voor de overi-

ge 25% is (voor heel de Landstad) 

de nota “Aanvraag voorbereidings-

krediet EVZ’s Landstad de Baro-

nie” op 31 januari 2018 behandeld 

in het Algemeen Bestuur van Wa-

terschap Brabantse Delta. De ge-

meente Alphen-Chaam doet ook 

mee met de aanvraag van het 

streeknetwerk voor subsidie bij het 

G.O.B (Groen Ontwikkelingsfonds 

Brabant). De gemeente heeft ook 

een financiële bijdrage toegezegd. 

Volgens de gemeente kan de volle-

dige opgave de komende vijf jaar 

worden aangelegd. In voorberei-

ding is nu een grondaankoopstrate-

gie om de kansen voor de 

grondaankoop in beeld te krijgen. 

Op verzoek van M&L neemt de 

gemeente contact op met de verant-

woordelijke instanties hoe de bege-

leiding straks concreet vorm krijgt 

en of en hoe M&L daar een rol in 

speelt. 

 

 

 

Foto Joost van den Ouweland 
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Tekst: Tommy Radkiewicz van 

Waterschap Brabantse Delta 

 

O p 8 februari had de Werk-

groep Externe Contacten van 

M&L overleg met René Rijken en 

Tommy Radkiewicz van Water-

schap Brabantse Delta. Er werden 

tal van onderwerpen besproken. 

Tommy was zo vriendelijk hieron-

der de hoofdzaken van het overleg 

samen te vatten.  

 

Algemeen 

Dit is het vervolgoverleg tussen 

M&L en WSBD. M&L gaat voor 

versterking van natuur en landschap 

en wil daarom de banden met de 

streekpartners opnieuw aanhalen.  

Ter voorbereiding van dit overleg 

had de werkgroep Externe Contac-

ten een aantal inhoudelijke vragen 

richting het Waterschap geuit.  

WSBD heeft deze vragen in eerste 

instantie beleidsmatig beantwoord. 

Mochten de leden van M&L op 

basis van concrete gevallen toch 

nog vragen en/of opmerkingen heb-

ben, kunnen ze het beste direct con-

tact opnemen met het Waterschap 

Brabantse Delta via de front-office 

www.brabantsedelta.nl of het alge-

mene telefoonnummer 076-

5641887 (voor calamiteiten 24/7 

bereikbaar). 

 

Waterkwaliteit  

Vanaf 13 oktober kan iedereen onli-

ne bekijken hoe het is gesteld met 

de natuur, het milieu en het water in 

Noord-Brabant. BrabantInZicht.nl 

heet de website, die voortdurend up 

to date wordt gehouden door de pro-

vincie Noord-Brabant en de Bra-

bantse Waterschappen. Zie ook: 

https://www.brabantsedelta.nl/

nieuws/2017/10/informatie-over-

n a t u u r - w a t e r - e n - m i l i e u - o p -

brabantinzicht.nl.html 

Daarnaast loopt er binnen het Wa-

terschap een programma voor water-

systeemanalyses in het kader van de 

KRW- (Kader Richtlijn Water) toe-

stand. Naar verwachting zijn alle 

KRW waterlichamen binnen het 

werkgebied van het Waterschap 

Brabantse Delta 2018/2019 geanaly-

seerd en is de actuele toestand be-

kend op basis van de KRW-

doelstellingen.  

Voor het werkgebied van M&L is 

de analyse van de Strijbeekse beek 

gereed (zie elders in de Nieuws-

brief) en door het bestuur van het 

Waterschap gedeeld. Het rapport zal 

met het verslag toegezonden wor-

den.  

De analyse voor de Chaamse Beken 

en de Boven Mark zijn in afronden-

de fase. De analyse voor het Merks-

ke en Boven Donge moeten nog aan 

het bestuur van het Waterschap 

voorgelegd worden en de analyse 

voor de Galderse Beek moet nog 

opgestart worden.  

Het Waterschap stimuleert de inzet 

van actief randenbeheer onder de 

agrariërs door middel van subsidie. 

De deelname hieraan is vrijblij-

vend. Contactpersoon hiervoor is 

Guus van der Steen vanuit de 

Agrarische Natuur Vereniging 

(ANV) 

Wat betreft teelt-, spuit- en mest-

vrije zones zijn landelijke regels 

opgesteld en overgenomen in het 

Activiteitenbesluit. Het Water-

schap controleert hierop. 

De M&L-vraag over verontrusten-

de verontreiniging in de Oude Leij 

is teruggelegd bij onze afdeling 

‘Handhaving’ om dit intern af te 

stemmen.  

 

Waterkwantiteit  

In de laatste toetsing voor water-

overlast van het stoomgebied de 

Boven Mark is naar voren geko-

men dat de inrichtingsmaatregelen-

genomen in het stelsel van Chaam-

se beken een positieve bijdrage 

hebben aan de totale wateroverlast 

opgave in het stroomgebied.  

Water vasthouden bij de bron is 

over het algemeen niet alleen een 

positieve maatregel voor water-

overlast maar ook voor droogtebe-

strijding. In sommige gevallen kan 

het een positief effect hebben op de 

KRW-doelen. Dit is echter gebied 

specifiek en de mogelijkheden 

hiervoor zijn ook erg gebiedsafhan-

kelijk.  

Het Waterschap is op de hoogte 

Strijbeeksebeek,  

foto Joost van den Ouweland 

 

Overleg met waterschap Brabantse Delta 

https://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2017/10/informatie-over-natuur-water-en-milieu-op-brabantinzicht.nl.html
https://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2017/10/informatie-over-natuur-water-en-milieu-op-brabantinzicht.nl.html
https://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2017/10/informatie-over-natuur-water-en-milieu-op-brabantinzicht.nl.html
https://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2017/10/informatie-over-natuur-water-en-milieu-op-brabantinzicht.nl.html
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fiel van de Broekloop veranderd is 

in de loop der jaren. Dit is door af-

deling onderhoud globaal getoetst 

op basis van de leggergegevens en 

op basis hiervan voldoet de Broek-

loop aan deze leggergegevens.  

In beginsel streven we naar waterlo-

pen met natuurlijke oevers zonder 

beschoeiing. In geval van onevenre-

dige (dreigende) aantasting van par-

ticulier eigendom of het ontstaan 

van maatschappelijk ongewenste 

situaties kan oeverversterking nood-

zakelijk zijn. 

Daarnaast voert het Waterschap di-

verse maatregelen uit vanuit haar 

Waterschapstaak die bijdragen aan 

betere waterkwaliteit, maar ook aan 

de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld 

aan inrichting van EVZ’s of het situ-

meren van actief randenbeheer. 

 

(Ruimtelijke) ontwikkelingen  

In het ‘Programma EVZ Realisatie 

Landstad de Baronie’ is het Water-

schap de trekker om binnen het 

streeknetwerk ‘LandStad De 

Baronie’ de restopgave Ecologische 

Verbindingszones (EVZ’s) te reali-

seren. Op korte termijn zal worden 

gestart met de voorbereidingen om 

in het gebied van 

LandStad De Ba-

ronie 25 km aan 

EVZ’s te realise-

ren. 

 

Verbreding A58 

Het Waterschap is 

betrokken bij de 

ontwikkeling van 

de verbreding van 

de A58 om de 

Waterschapsbe-

langen te waarbor-

gen. Een van de 

belangen is door-

gang van de Mark. 

Het is aan de initi-

a t i e f n e m e r 

( RWS) om dit 

vorm te geven, 

rekening houdend 

met de belangen 

en opgaves van 

o.a. het Water-

schap. Het Waterschap zal deze 

uitwerking in het vergunningstra-

ject toetsten. 

 

Jacht en Wildstand beheer 

Binnen de Ecologische Verbin-

dingszones in eigendom van het 

Waterschap Brabantse Delta wordt 

in beginsel geen jachtrecht afgege-

ven. Bij een direct vermoeden van 

stroperij kan altijd een melding ge-

daan worden bij de politie via het 

algemene nummer 0900-8844. 

Bij een constatering van verdachte 

jachtactiviteiten kan ook contact 

gezocht worden met de plaatselijke 

wildbeheereenheid.  

 

Recreatie  

De uitgangspunten voor recreatie 

op wateren in beheer van het Wa-

terschap Brabantse Delta zijn opge-

nomen in de nota Recreatief mede-

gebruik. Deze nota heeft het Water-

schap naar M&L gezonden.  

 

Samenwerkingsverbanden  

Op dit moment is de samenwerking 

tussen het Waterschap en de vereni-

ging Markdal gericht op het Mark-

dal zelf. De Chaamse beken zitten 

niet in de scoop. Mocht het project 

in de toekomst verder worden uit-

gebreid, dan zal dit algemeen ge-

communiceerd worden. 

Wat betreft de samenwerking met 

onze Vlaamse partners hebben we 

een goede relatie opgebouwd met 

de waterbeheerders in Vlaanderen. 

Vanuit deze samenwerking worden 

de water gerelateerde zaken op el-

kaar afgestemd en wordt, daar waar 

mogelijk, de samenwerking opge-

zocht om de waterkwaliteit te ver-

beteren. In calamiteitssituaties we-

ten we elkaar feilloos te vinden en 

bij terugkerende lozingen vanuit 

Vlaanderen, die aantoonbaar een 

negatief invloed hebben op het wa-

terkwaliteit, kunnen we onze 

Vlaamse partners hierop aanspre-

ken om maatregelen te nemen. 

van de plannen van SBB om de 

hydrologische omstandigheden in 

het Chaamse Bos aan te passen. Op 

dit moment is SBB bezig met een 

onderzoek hiernaar, waarbij 

WSBD-hydroloog betrokken 

wordt. Zodra de gewenste maatre-

gelen helder zijn, gaan we er vanuit 

dat SBB verdere afstemming zal 

zoeken met het Waterschap. 

 

Beheer en onderhoud  

Binnen het beheer en onderhoud 

houdt het Waterschap nadrukkelijk 

rekening met flora, fauna en biodi-

versiteit. Dit zit verwerkt in onze 

veldgids en diverse werkprotocol-

len voor regulier (maai0onderhoud, 

groot onderhoud (baggerwerk-

zaamheden) en onderhoud aan 

groenelementen gelegen binnen de 

Ecologische Verbindingszones 

(EVZ’s). Zo is bijvoorbeeld in het 

huidige werkprotocol voor maai-

werkzaamheden opgenomen dat er 

geen bagger geschept mag worden. 

Deze protocollen worden momen-

teel aangepast aan de wet Natuur-

bescherming. 

Er is door M&L aangegeven dat 

het vermoeden bestaat dat het pro-
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komt. Hopelijk ook bomen. 

 

Volksliederen 

Afgelopen jaar hebben we op de 

televisie weer veel volksliederen 

kunnen horen, dus heeft Ad er 

twaalf bij elkaar gezocht. De na-

men van de landen, dat ging nog 

wel, maar de namen van de volks-

liederen was toch heel wat lastiger. 

Gelukkig hadden alle teams het 

Wilhelmus goed, maar wist je dat 

de Verenigde Staten tegenwoordig 

de Union Jack als volkslied heb-

ben, aldus de M&L Fietsers? De 

Founding Fathers haalden de mees-

te punten (14 van de 24), maar ga-

ven Duitsland het volkslied 

“Deutschland über alles” en Rus-

land mag verder met “Saljoez”. 

Team Laat Aan is tijdens de diver-

se sportieve huldigingen blijkbaar 

alweer brandjes aan het blussen, 

want met 7 punten scoorden ze 

deze opdracht het laagst. 

 

Puzzels 

Voor elke ronde had Wim Pijnac-

ker een makkelijke en een moeilij-

ke puzzel uitgezocht. De makkelij-

ke puzzel in ronde 1 was een in-

stinker, wat daardoor toch resul-

teerde in hele lage scores. Het ant-

woord op de vraag, wie als laatste 

Tekst: Sandra Reijnders, natuur-

vereniging Mark & Leij 

Foto’s: Wim Goverde 

 

O p 5 januari was het weer oer-

gezellig bij Bellevue in 

Chaam tijdens de jaarlijkse Mark 

& Leij Nieuwjaarsquiz. Ook de 

entourage was weer prachtig. 

 

Entourage 

De jaarlijkse nieuwjaarsquiz van 

natuurvereniging Mark & Leij is 

een gezellige interactieve nieuw-

jaarsborrel met een competitief tint-

je. Voordat we met de quiz van start 

gingen, opende onze voorzitter 

Wim Gijzen eerst de fototentoon-

stelling. Er hingen weer prachtige 

foto’s van bomen en insecten 

rondom de zaal, wat de sfeer zeer 

“Mark & Leij” maakte. Terecht 

kreeg de Mark & Leij fotoclub hier-

voor een dik applaus. De fototen-

toonstelling bleef tot en met zondag 

te bezichtigen en eenieder kon een 

publieksstem uitbrengen op de drie 

mooiste foto’s. 

 

Bubbels 

Vervolgens trok Victor Hendriks 

van Bellevue een paar flessen met 

bubbels open en konden we toosten 

op het nieuwe jaar. Daarna ging de 

quiz van start. Er waren negen 

teams. Het was dus gezellig druk. 

Het quiz-organisatie-team had on-

der mijn bezielende leiding weer 

een zeer gevarieerd programma 

samengesteld en Victor presenteer-

de de avond weer prachtig en met 

de nodige kwinkslagen. Dit inspi-

reerde ook de teams om spitsvondi-

ge antwoorden te verzinnen. Je zou 

het ook quiz bloopers kunnen noe-

men. Hieronder vind je een bloem-

lezing uit de resultaten. 

 

Satellietfoto's  

Met de resultaten van negen teams, 

was het wel doenlijk om de ant-

woorden eens even door te snuffe-

len. Ad Woestenberg had zes satel-

lietfoto's verzameld, die we ver-

spreid over ronde 1 weergaven op 

het grote scherm. De M&L Fietsers, 

de Tobbers, de Club van 5 en de 

Founding Fathers zitten blijkbaar 

vaak in een vliegtuig, want ze had-

den alle antwoorden goed. Team 

Mark, team Dal en KBO Chaam 

mogen toch eens wat vaker naar ‘t 

Zand en naar de Zoo in Antwerpen 

gaan en met team Laat Aan zou ik 

niet naar Liberty Island in New 

York gaan, want je komt niet verder 

dan Pampus. 

 

Plaatsaanduiding bomen 

Victor Hendriks en Wim Goverde 

hebben, geplaagd door zware regen 

en sneeuw, uiteindelijk toch een 

mooie reeks foto’s van 15 bomen 

geproduceerd, die verspreid door het 

gebied van Mark & Leij staan. Het 

team Laat Aan verdient een eervolle 

vermelding. Als vrijwilligers bij de 

brandweer hebben ze blijkbaar al 

heel wat katjes uit hoge bomen ge-

red, dus ze hadden alle antwoorden 

goed. Het team Mark had daarente-

gen geen enkele boomlocatie goed, 

zelfs niet die ene boom aan de 

Markweg. Zou dat komen omdat er 

in het Markdal nog zo weinig bo-

men staan? Het is maar goed dat er 

met het plan Markdal veel natuur bij 

Oergezellige Mark & Leij nieuwjaarsquiz 
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kans heeft om het bier te proeven, 

was dat iedereen gelijke kansen 

heeft. Het team Laat Aan gaf het 

blooper antwoord: “ik”. Het team 

Mark en de Club van 5 gaven het 

spitsvondige antwoord “de laatste”. 

Het leverde ook hen echter geen 

punten op. In het team Dal zit 

blijkbaar een slimme valsemunter. 

Als enige hadden zij de puzzel met 

de valse munt goed. Voor de ande-

re teams was het natuurlijk best 

lastig om tijdens de quizvragen ook 

nog slim denkwerk te doen. 

 

Showvraag 

Voor elke ronde had ik een show-

voorwerp meegebracht. Wim 

Pijnacker liet het voorwerp tijdens 

de quiz uitgebreid aan alle teams 

zien. Dat het voorwerp in ronde 1 

een nest was, hadden alle teams 

wel goed, maar dat het nest was 

gemaakt door een dwergmuis, was 

voor velen onbekend. Voor de 

Tobbers is het een blamage dat ze 

het nest van de dwergmuis niet van 

het nest van de spitsmuis kunnen 

onderscheiden. Verder kwamen 

voorbij: woelmuis, muis, winterko-

ning en vogel. Kenners die het nest 

van de dwergmuis herkenden wa-

ren team Dal, M&L Fietsers en de 

Founding Fathers. Het is natuurlijk 

ook mogelijk dat ze de waarnemin-

genrubriek in de laatste nieuws-

brief goed gelezen hebben, want 

daar staat het in. Ik vond er acht op 

flitsers hebben zich 

met 17 uit 32 pun-

ten toch fors verbe-

terd ten opzichte 

van vorig jaar, maar 

scoorden deson-

danks het laagst. 

Nogmaals veel 

dank voor de mooie 

entourage en de 

gezelligheid. 

 

Tussenstand 

Na één ronde ston-

den de Founding 

Fathers direct aan 

kop. Die koppositie 

hebben ze niet meer 

afgegeven. Ze hadden 73% van alle 

opdrachten goed en dat bleef zo in 

de tweede ronde. Ik denk dat ze 

vleugels kregen en onaantastbaar 

werden, doordat Victor hen telkens 

zo in het zonnetje zette.  

De strijd ging dus tussen de lagere 

posities. Na één ronde stonden de 

Tobbers en de M&L Fietsers op een 

gedeelde tweede plaats. Tussen 

Laat Aan, Dal en de Club van 5 zat 

slechts één punt verschil. Zij vorm-

den de middenmoot op de plaatsen 

4, 5 en 6.  

 

Geneeskruiden 

In de enveloppe voor de eerste ron-

de zat ook de opdracht geneeskrui-

den. Hier mochten de teams twee 

mijn zomerweide afgelopen zomer. 

Het loont dus om onze nieuwsbrief 

te lezen... 

 

Weetvragen 

Jan Vermeulen had, onder andere 

met suggesties van Ad, voor elke 

ronde een lijst met 30 weetvragen 

samengesteld. Het hoogst scoorden 

de Tobbers en de Founding Fathers. 

Wat mij tegenviel van de Founding 

Fathers was, dat ze niet wisten dat 

Taiwan vroeger Formosa heette. De 

Tobbers kunnen een “eagle” niet 

van een “albatros” onderscheiden. 

Als een golfer op een par 5 hole 

slechts twee slagen nodig heeft, 

noemt men dat een albatros. Tja, het 

blijft tobben als je slecht golft. De 

 

 

 

TEAM totaal% goedtotaal % goedTOTAAL% goed

1 Founding Fathers 59 73% 71 73% 130 73%

2 M&L Fietsers 55 68% 70 72% 125 70%

3 Laat Aan 52 64% 63 65% 115 65%

4 Dal 51 63% 63 65% 114 64%

5 Tobbers 55 68% 59 61% 114 64%

6 Club van vijf 51 63% 50 52% 101 57%

7 Mark 37 46% 63 65% 100 56%

8 KBO Chaam 44 54% 42 43% 86 48%

9 Flitsers 37 46% 41 42% 78 44%

RONDE 1 RONDE 2

Uitslag Mark & Leij Nieuwjaarsquiz 2018

Het winnende team kreeg een set met 10 Mark & Leij ansichtkaarten 
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rondes over doen. Op het biljart 

stonden 13 potten met geneeskrui-

den erin en op elke pot stond een 

letter. In de pauze was het druk 

rond het biljart. Er werd gekeken, 

gesnoven, geproefd en soms ge-

spuugd. “Getver wat bitter!” Dat 

was dus de alsem. Op het opdracht-

formulier waren alle geneeskruiden 

genoemd. Ik heb niet eens naar de 

geneeskrachtige werking gevraagd, 

dus: een makkie zou ik zeggen. Uit-

eindelijk werd op deze opdracht 

echter slechts gemiddeld 58% goed 

gescoord.  

De M&L Fietsers en team Laat Aan 

scoorden het beste met elf goede 

antwoorden. De M&L Fietsers 

haalden alleen de alsem en de bij-

voet door elkaar en dat is heel be-

grijpelijk. Het zijn namelijk allebei 

Artemisia soorten, alleen de alsem 

is veeeeeeeeeeeel bitterder. Waar-

om team Laat Aan de vogelmuur en 

de weegbree verwisselden is mij 

volkomen duister. Die lijken in 

niets op elkaar. 

De Club van 5 (van de gemeente-

raad Alphen-Chaam) heeft met deze 

opdracht jammerlijk veel punten 

verloren. Gelukkig woont één van 

hen vlak bij mij, dus ze kunnen al-

tijd even bij mij advies komen vra-

gen voor een gezond theetje. 

 

Ogen 

Voor de tweede ronde had Ad zes 

omissie van ronde 1 weer een 

beetje goed gemaakt. De KBO 

Chaam en de Flitsers mogen op 

bomencursus. Beide teams behaal-

den vier punten voor deze op-

dracht. De Flitsers maken brand-

hout van hun stamboom en de 

KBO lust kennelijk geen oranje-

boom bier. 

 

Pianostukken 

Voor de geluidsvragen van ronde 

twee had Ad twaalf pianostukken 

verzameld. De Founding Fathers, 

de M&L Fietsers en team Mark 

scoorden het hoogst. Ze haalden 

allen 13 van de 24 punten. Met 

“Love of my life” van Queen, 

“Piano Man” van Billy Joel, 

“Imagine” van John Lennon en 

“Tubular Bells” van Mike Oldfield 

scoorden ze alle drie het volle aan-

tal punten. “I’m not the only one” 

van Sam Smith, “Skinny Love” 

van Birdy en “I won’t give up” van 

Jason Mraz werden door geen en-

kel team herkend. Voor de KBO 

Chaam vroeg het late tijdstip zijn 

tol. Zij behaalden voor deze op-

dracht slechts zes punten. De Tob-

bers (8 punten) hebben met deze 

opdracht gevoelig verlies geleden 

ten opzichte van de M&L Fietsers 

en hebben daardoor hun gedeelde 

tweede plaats af moeten staan. 

 

Puzzels 

In deze ronde waren de teams het 

met Wim Pijnacker eens dat één 

van de puzzels makkelijk was. Alle 

teams hadden de vraag “hoe oud is 

de zoon” dan ook juist beantwoord. 

Het raadsel van de kastjes was de 

moeilijke puzzel en die had 

niemand goed. Volgend jaar toch 

maar een whizzkid meenemen naar 

de quiz? 

 

Showvraag 

Een oudtante van mij had een bak-

kerswinkel en ze breide ook veel 

sokken met dunne breipennetjes. 

Aan de boord van haar rok had ze 

een zilveren clip. Als er een klant 

in de winkel kwam, stak ze een 

breipen in de klip, prikte er de wol 

dia’s verzameld van bijzondere pa-

ren geschminkte ogen. De ogen van 

Gene Simmons van de popgroep 

Kiss werden door alle teams her-

kend. Ook David Bowie werd door 

de meesten herkend. Omdat Mathil-

de Willink om onverklaarbare rede-

nen van het scherm was gevallen, 

kon voor deze opdracht maximaal 

10 punten gehaald worden. De 

teams Laat Aan en Dal scoorden ze 

alle tien. De Flitsers hebben duide-

lijk meer verstand van natuurfoto-

grafie dan van popsterren. Wel her-

kenden ze Kiss. Ook bij deze op-

dracht verloor de Club van 5 gevoe-

lig veel punten ten opzichte van de 

andere middenmoters. 

 

Naam bomen 

Voor ronde twee had ik een op-

dracht bomen gemaakt. Bij elke af-

beelding met bladeren, bloemen en 

vruchten werd de Nederlandse naam 

van de boom gevraagd. Leuke gein-

tjes waren de oranjeboom en de 

stamboom. De Founding Fathers 

hadden alle bomennamen goed. 

Team Mark heeft het vernatten van 

het beekdal al hoog in de bol, want 

de wintereik werd omgedoopt tot 

moeraseik. De M&L Fietsers maak-

ten er zich te gemakkelijk van af, 

door de grove den aan te duiden met 

den. Toch haalden beide teams elf 

van de twaalf punten. Op deze ma-

nier heeft team Mark de bomen 

De M&L fietsers kregen elk een set met zes wolvenkaarten 
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Team Dal en de Tobbers eindigden 

ex aequo op de vierde plaats en 

moesten met slechts één punt ver-

schil het team Laat Aan voor laten 

gaan. Team Laat Aan kreeg een 

mooie Mark & Leij verjaardagska-

lender. De M&L Fietsers stonden 

met tien punten meer, op de tweede 

plaats en wonnen zes wolvenkaar-

ten. De Founding Fathers bleven 

met nog eens vijf punten meer, on-

aangetast op de eerste plaats staan 

en wonnen setjes van tien Mark & 

Leij wenskaarten. Het was weer oer-

gezellig en velen bleven nog lang 

hangen om gezellig na te kletsen. 

 

Quiz-organisatie-team 

Het quiz-organisatie-team (de quiz-

commissie) bestond dit jaar uit Wim 

Pijnacker, Wim Goverde, Ad Woes-

tenberg, Jan Vermeulen, Victor 

Hendriks en mijzelf. Dit is een zeer 

gevarieerde club mensen met ieder 

zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. 

Gelukkig ben ik goed in dienend 

leiderschap, dus komt alles altijd 

weer goed en is ook de quiz zeer 

gevarieerd van opzet. Ad Woesten-

berg vind het meedoen aan de quiz 

toch net wat leuker dan het voorbe-

reiden, dus hij gaat uit het quiz 

team. Ad, hartelijk dank voor je 

waardevolle inzet! Voor Ad heb ik 

twee anderen nodig. Ilona heeft 

zich al aangemeld. Wie meld zich 

verder aan? Mail mij voor informa-

tie via redactie@markenleij.nl of 

spreek één van de bestuursleden 

aan tijdens één van de activiteiten. 

 

Lid worden 

Het echtpaar Van Hoogstraten vond 

het vorig jaar zo gezellig, dat ze dit 

jaar weer meededen, een KBO team 

samenstelden en ook meteen maar 

lid van Mark & Leij werden. Kijk, 

dat zien we graag. Ook anderen 

namen een jubileumuitgave van de 

nieuwsbrief met inschrijfformulier 

mee. Bij Victor in Bellevue liggen 

er nog genoeg, dus ga er gerust één 

halen.  

 

Graag tot ziens! 

Wie meld zich aan bij de quiz 

commissie? 

 

Mail Sandra:  

redactie@markenleij.nl  

op en hielp vervolgens de klant. 

Daarna kon ze weer vlot verder 

breien, want ze wist precies waar 

ze met breien gebleven was. Deze 

breiwerkhouder vormde de show-

vraag van ronde 2. Veel teams za-

gen wel dat de breiwerkhouder van 

zilver was, maar dat je er een brei-

werkje mee aan je rok kan hangen, 

dat wist niemand. De volgende 

oplossingen werden aangedragen: 

wierook clip, oorthermometer, 

geurstaaf, geurspeld, pijpstamper 

en ereteken. Ik kan er dus altijd 

nog wat anders mee gaan doen dan 

breien. 

 

Weetvragen 

De uitslagen van de weetvragen 

(inclusief showvraag) lagen dicht 

bij elkaar: minimaal 20 en maxi-

maal 28 punten werden er behaald 

in ronde 2. Het maximaal te beha-

len aantal punten was 32. De Tob-

bers haalden maar één punt minder 

dan de Founding Fathers. Het 

mocht echter niet meer baten om 

de middenmoot te ontstijgen. Met 

één puntje minder consolideerden 

de M&L Fietsers wel hun tweede 

plaats. Door de hoge scores bij de 

opdrachten, kon team Laat Aan 

zich vier puntjes verlies bij de 

weetvragen veroorloven. De Club 

van 5 scoorde hier zelfs twee pun-

ten hoger, maar het mocht niet 

meer baten. Laat Aan, KBO 

Chaam en Mark scoorden allen 22 

punten en de Flitsers zaten hier 

maar twee puntjes onder. 

 

Einduitslag 

Onder leiding van Jan Vermeulen 

trok het quizteam zich weer terug 

om de punten te tellen. Bij het in-

toetsen van de uitslagen haalde ik 

de Fietsers en de Flitsers door el-

kaar. Gelukkig kwam Jan hier op 

tijd achter toen pas drie uitslagen 

bekend gemaakt waren. Snel ging 

ik de fout herstellen. Ondertussen 

hield Victor de zaal bezig met nog 

wat leuke kwinkslagen en zo leek 

het net of we expres de spanning 

wat verhoogden. Daarna konden 

we de juiste uitslag weergeven. 

Het team Laat Aan ging naar huis met Mark & Leij verjaardagskalenders 

mailto:redactie@markenleij.nl
mailto:redactie@markenleij.nl
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Tekst: Jan Vermeulen 

 

J aren geleden heb ik het boek 

“Shorebirds. An identification 

Guide to the Waders of the World” 

aangeschaft. Heel vaak heb ik in 

dit boek gebladerd en vooral naar 

plaat 74 gekeken, waarop de lepel-

bekstrandloper staat afgebeeld. Dit 

was een steltloper die ik MOEST 

zien. Begin 2018 had ik vrijwel 

elke steltloper van de wereld 

gezien, behalve de bijna mythische 

lepelbekstrandloper. 

 

De lepelbekstrandloper is een intri-

gerende, haast schattige strandloper 

uit Oost‑Azië. Hij heeft heel wat 

aandacht te danken aan zijn uiter-

lijk: de enige steltloper met een le-

pelvormig snaveltje, waarmee hij 

zijn voedsel uit het slib maait. Een 

echte voedselspecialist dus. De po-

pulatie werd in de jaren '70 nog ge-

schat op 2.000 tot 2.800 broedparen 

maar daarvan rest nu geen tiende 

meer. De lepelbekstrandloper heeft 

een kleine populatie en is daardoor 

kwetsbaar. Vanwege de moeilijk 

anmar, Thailand, Vietnam, de Fili-

pijnen en het schiereiland Malakka. 

Jonge lepelbekstrandlopers kunnen 

met de hand worden grootgebracht 

en vervolgens zelf succesvol in het 

wild jongen produceren. Dat blijkt 

uit een experiment van de Brits-

Ierse organisatie WWT (Wetlands 

for Life). De WWT past de tech-

niek van 'bij broeden' sinds een 

paar jaar toe, met de bedoeling de 

populatie groter en sterker te ma-

ken. Uit eerste legsels worden de 

eieren weggenomen, waarop de 

oudervogels direct aan een tweede 

beginnen. De weggenomen eieren 

worden uitgebroed en de jongen 

losgelaten. Dat werkte opmerkelijk 

goed: het aantal vliegvlugge jongen 

groeide met 40 procent. 

 

De lepelbekstrandloper heeft altijd 

een grote aantrekkingskracht gehad 

op Nederlandse vogelaars. Al in de 

jaren '80 ging menig vogelaar naar 

het moerasgebied Mai Po in Hong 

Kong om daar deze unieke steltlo-

per in het echt te bewonderen. De 

laatste jaren is een zoutpannencom-

bereikbare broedgebieden in het 

uiterste oosten van Siberië is het 

totaal aantal vogels moeilijk vast te 

stellen. Schattingen lopen uiteen van 

250 tot slechts 100 broedparen. Or-

nithologen proberen deze soort 

koortsachtig van de ondergang te 

redden. Het is een gevecht tegen de 

tijd. De vogel gaat nog steeds in 

aantal achteruit door verandering 

van het klimaat en andere ontwikke-

lingen in kustgebieden. Hierdoor 

wordt het leefgebied aangetast, zo-

wel in de broed- als in de overwinte-

ringsgebieden. Om deze redenen 

staat deze strandloper als ernstig 

bedreigd op de Rode Lijst van de 

IUCN. Het broedgebied van de le-

pelbekstrandloper ligt langs de kust 

van noordoostelijk Siberië zoals het 

Tsjoektsjenschiereiland en het 

schiereiland Kamtsjatka. De vogel 

trekt langs de kust van de Grote 

Oceaan naar het zuiden door Japan, 

Noord- en Zuid-Korea en China 

naar zijn belangrijkste overwinte-

ringsgebieden in Zuidoost-Azië. De 

vogel wordt daar waargenomen in 

India, Bangladesh, Sri-Lanka, My-

Foto Tom Snoeckx 

 

 

 

 

 

 

 

De mythische lepelbekstrandloper 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filipijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filipijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malakka_(schiereiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Lijst_van_de_IUCN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Lijst_van_de_IUCN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siberi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjoektsjenschiereiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamtsjatka_(schiereiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Korea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Korea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidoost-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/India
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sri-Lanka
https://nl.wikipedia.org/wiki/India
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
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plex net ten zuiden van Bangkok in 

Thailand de beste plek waar veel 

vogelaars deze soort gezien heb-

ben. Uit verslagen werd mij duide-

lijk dat de lepelbekstrandloper jaar-

lijks gezien wordt in Pak Thale in 

Thailand. Toen Tom Snoeckx mij 

benaderde voor een trip van een 

paar dagen naar Pak Thale in Thai-

land en daarna naar Cambodja zei 

ik onmiddellijk ja. 

 

In januari ben ik met drie Belgi-

sche vogelvrienden naar Thailand 

afgereisd om de lepelbekstrandlo-

per te zien. Op 12 januari is het 

zover en reis ik in gezelschap van 

Vital van Gorp, Marc van Herck en 

Tom Snoeckx naar Thailand. We 

brengen eerst een bezoek aan 

Kraeng Kachan Nationaal Park, 

voordat we naar Pak Thale gaan. 

Op dag drie van ons verblijf in 

Thailand rijden we naar Pak Thale, 

een zoutpannencomplex van ca. 50 

ha. Als we de zoutpannen binnen 

lopen, schiet de moed in mijn 

schoenen. Duizenden steltlopers 

bevinden zich er en het merendeel 

zijn roodkeelstrandlopers van de-

zelfde grootte als de lepel-

bekstrandloper. Hoe halen we hier 

in godsnaam een lepelbekstrandlo-

per uit. Telescopen worden opge-

steld en het turen begint. Ik geef de 

moed al snel op en Tom neemt 

mijn taak over en Marc doet ook 

zijn best. Na een half uur roept 

Tom, ik heb er een. Ik kijk door de 

telescoop en zie een steltloper van 

achteren. Is het modder aan de punt 

van z’n snavel? Of is het een lepel-

 

Bron: Waterbericht waterschap 

Brabantse Delta 

Foto: Joost van den Ouweland 

 

D e Strijbeekse Beek staat bij de 

twee KRW (Europese Kader-

richtlijn Water) kwaliteitsmeetpun-

ten regelmatig in het knelpunten-

overzicht met een sterk verhoogd 

stikstofgehalte.  

 

De gemeten hoeveelheden van 15 

en 17 mg N/l staan niet op zichzelf, 

maar zijn een continu gevolg van de 

hoge belasting met nutriënten op 

het systeem. Hierover wordt in de 

watersysteemrapportage Strijbeekse 

Beek opgemerkt, dat de grootste 

belasting op de kwaliteit van de 

Strijbeekse beek afkomstig is van 

de landbouw. De landbouw belast 

de beek door een sterke ontwate-

ring, via de waterkwaliteit (onder 

andere nutriënten) en door het land-

gebruik op de oevers van de beek.  

 

Het agrarisch landgebruik in het 

Nederlandse deel van het stroomge-

bied, bestaat vooral uit mais en 

gras. Stroomopwaarts van de Baar-

leseweg worden ook aardappelen en 

bieten verbouwd, vooral aan de 

noordzijde van de beek. Als maatre-

gel wordt het aanleggen van buffer-

zones langs de beek genoemd.  

tje? De vogel draait zich om en ik 

zie duidelijk de spatelvormige sna-

vel. Hoera, binnen is de buit. In to-

taal zien we die ochtend 3 lepel-

bekstrandlopers, eentje van wel erg 

dichtbij, die geringd is. Wat vooral 

opvalt, is zijn wijze van foerageren. 

Hij schuifelt met z’n snavel op en 

neer in zijwaartse richting (zoals de 

lepelaar) in tegenstelling tot de an-

dere steltlopers die heel de tijd aan 

het pikken zijn. De twee dagen die 

we in dit zoutpannencomplex ver-

toeven, zien we maar liefst 34 soor-

ten steltlopers, waaronder de zeldza-

me Maleise plevier, Nordmanns 

groenpootruiter, grote kanoet en 

taigastrandloper. Dit aantal is niet 

gemakkelijk te evenaren ergens an-

ders op de wereld. 

 

Onze trip naar Cambodja is ook een 

groot succes, waar we tal van rode 

lijst soorten zien zoals, tijdens een 

boottocht in het vogelreservaat Prek 

Toal, de zeldzame Maleise nimmer-

zat (milky stork) en in Tmatboey, de 

op uitsterven staande witschouder-

ibis en de reuzenibis. Ook bezoeken 

we in Siem Reap Angkor Wat, het 

grootste religieuze monument ter 

wereld en wellicht ook het meest 

beroemde. Duizenden toeristen zien 

we hier. De laatste dag beland ik in 

het ziekenhuis in Siem Reap door 

een amoebe infectie. Twee dagen 

later, na een perfecte behandeling in 

het Royal Angkor International Hos-

pital, verlaat ik het hospitaal en 

vlieg terug naar Nederland. 

Hoog stik-

stofgehalte 

Strijbeekse 

Beek 
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China wijst vijftien natuurgebie-

den aan 

China heeft vijftien gebieden aange-

wezen waar omheen een 'rode lijn' 

wordt getrokken en waar economi-

sche ontwikkeling wordt verboden. 

In totaal wordt 610.000 vierkante 

kilometer nu beschermd gebied, bij-

na zoveel als de oppervlakte van 

Frankrijk. Uiteindelijk moet een 

kwart van China onder de afgeba-

kende gebieden gaan vallen, zegt het 

ministerie van Milieubescherming. 

China wil grote landbouwgebieden 

ontgiften en het gebruik van pestici-

den terugdringen. Peking moet de 

monden van een vijfde van de we-

reldbevolking voeden met slechts 

zeven procent van de wereldwijde 

landbouwgronden. 

Het land is ook bezig met een be-

bossingscampagne en wil al met al 

bomen planten op een gebied zo 

groot als Ierland. 

Bron: ANP 

 

Hoogwater schept kansen voor 

spontane vegetatieontwikkeling in 

het rivierenlandschap 

Menig floristisch hart gaat sneller 

kloppen als het water in de Waal 

stijgt. Door de toegenomen stroming 

worden grote hoeveelheden grind, 

zand, klei en andere materialen 

verplaatst. Na het droogvallen van 

de rivier bieden de nieuwe en nog 

onbegroeide bodems volop kansen 

voor aangespoelde plantenzaden.  

De afgelopen periode hebben de 

rivieren te maken gekregen met 

zeer hoge waterstanden. Het rivie-

renlandschap heeft zich rijkelijk 

gevuld met water, waardoor de 

kribben, uiterwaarden, nevengeu-

len en zomerkades niet meer zicht-

baar waren. Alleen de schepen ver-

raden waar de eigenlijke rivier ligt. 

Hoogwater stimuleert natuurlijke 

processen en biedt kansen voor 

vissen, vogels, zoogdieren, insec-

ten en flora. De flora langs de ri-

vieren is elk jaar weer anders van 

samenstelling. Tijdens het hoogwa-

ter spoelen zand en klei weg van de 

oevers en worden elders weer afge-

zet. Behalve bodemdeeltjes worden 

ook allerlei plantenzaden en plan-

tendelen met het water meege-

voerd. De zaden en fragmenten 

worden afgezet in de uitwaarden, 

langs nevengeulen, op kribben of 

op de rivieroevers. Het is ieder jaar 

weer een verrassing wat de rivier 

heeft achtergelaten voor het ko-

mende groeisei-

zoen. 

Bron: FLO-

RON 

 

Koester bevers 

als bondgenoot, 

van knuffeldier 

tot lastpak 

W a t e r s c h a p 

Limburg spreekt 

over tonnen 

schade door be-

vers. De eerste 

'probleembevers' 

in Limburg zijn 

onlangs gedood. 

Naast overlast 

leveren bevers 

echter ook veel 

maatschappelijk 

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. 

 

Prins Charles voor groene land-

bouw na Brexit 

Als het van prins Charles afhangt 

dan moet de overheid de Brexit 

aangrijpen om voor een radicale 

ommezwaai te zorgen in het Britse 

landbouwsysteem. Het lid van de 

koninklijke familie is een overtuigd 

pleitbezorger van biologische land-

bouw en stelt vast dat het moderne 

intensieve landbouwsysteem een 

“grootschalige vernietiging” van de 

biodiversiteit op het Britse platte-

land heeft veroorzaakt. “Ik voel dat 

een overgroot deel van de boeren 

diep van binnen maar wat graag 

zou overschakelen naar productie-

methodes die dichter bij de natuur 

staan.” 

Prins Charles pleit voor een groene 

brexit waarbij het landbouwsysteem 

en het bijbehorende subsidiekader 

grondig worden omgegooid. Char-

les vindt dat het huidige gangbare 

intensieve landbouwsysteem “de 

landbouwziel vernietigt”.  

Boeren treft weinig schuld, zo vindt 

prins Charles, omdat zij enkel gere-

ageerd hebben op de “perverse in-

centives” die hen werden aangebo-

den en die zo’n verwoestende im-

pact hadden op de plattelandsna-

tuur. “Ik heb het over de achteruit-

gang van de bodemvruchtbaarheid, 

het verlies van natte weilanden en 

wilde bloemenweiden, het verdwij-

nen van bestuivende insecten, en zo 

veel andere parameters van een 

gezonde en veerkrachtige omge-

ving”, aldus Charles.  

Bron: Eastern Daily Press 

 

 

 

Uitgelicht 

 

http://www.floron.nl/
http://www.floron.nl/
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de gemeenten, krijg je een aardig 

beeld van waar de vleesindustrie op 

volle toeren draait. 

Als er een koeienhoofdstad in Ne-

derland zou moeten worden be-

noemd, dan wint het bijna 7 dui-

zend inwoners tellende Baarle-

Nassau. In de Noord-Brabantse ge-

meente zijn er per mens namelijk 

zeven koeien; het hoogste aantal in 

Nederland. 

De gemeenten met meer koeien dan 

inwoners bevinden zich voorname-

lijk in midden-, oost-, en Noord-

Nederland. In totaal gaat het om elf 

procent van alle gemeenten. 

Terwijl koeien vooral rondsjokken 

in de noordelijke contreien 

des lands, kom je varkens vaker 

tegen in Brabant en Limburg. 

Ook de kip is nogal aanwezig in 

o n s  l an d .  Ned e r l a n d  t e l t 

er 105.167.440: ruim zes keer het 

totaal aantal mensen. Anders ge-

zegd: in 206 van de 388 gemeenten 

scharrelen meer kippen rond dan er 

mensen wonen. 

Voor wie dat op prijs stelt: plan 

g e r u s t  e e n  u i t j e  n a a r 

de gemeenten Nederweert, Renswo

ude, Someren en Alphen-Chaam. 

Per inwoner zijn er daar namelijk 

maar liefst honderd kippen. 

Bron: Brandpunt.nl 

raken, voelen ze geen 

pijn. Daarnaast kunnen 

ze zeker achttien minu-

ten zonder zuurstof. 

Ook zijn naakte molrat-

ten immuun voor kan-

ker. Daarnaast worden 

ze stokoud. 

Een naakte molrat kan 

gemakkelijk twintig jaar 

oud worden. Dat lijkt 

misschien niet zo heel 

indrukwekkend. Maar 

je moet bedenken dat de 

naakte molrat ongeveer 

net zo groot is als een 

muis. En bij dieren van 

zo’n omvang verwacht 

je doorgaans geen de-

cennialange levensduur. 

De muis zelf gaat bij-

voorbeeld nauwelijks 

langer dan anderhalf jaar mee. 

Het lijkt erop dat de naakte molrat 

weer een nieuwe bijzondere vaar-

digheid aan zijn cv kan toevoegen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de 

sterftekans voor zoogdieren – zoals 

mensen, paarden en muizen – expo-

nentieel toeneemt naarmate ze ouder 

worden. Bij naakte molratten is dat 

heel anders. Hun sterftekans neemt 

niet toe naarmate ze ouder worden, 

maar blijft gelijk. 

Naakte molratten mochten zich 

reeds verheugen in de voortdurende 

belangstelling van onderzoekers. 

Deze onderzoekers zijn met name 

geïnteresseerd in het beestje, omdat 

het immuun is voor kanker en 

stokoud wordt. En dit onderzoek 

maakt de naakte molrat alleen maar 

boeiender. 

Bron: Scientas 

 

Baarle-Nassau: Koeienhoofdstad 

van Nederland 

Ons land telt 105 miljoen kippen; 

grofweg zes keer zoveel als mense-

lijke inwoners. Waar ben je als 

mens eigenlijk in de minderheid, en 

wat zegt dat over de omvang van 

onze veeteelt? We zochten 't uit. 

Als je je verdiept in de verhouding 

tussen het aantal mensen en het aan-

ta l  d i e ren  in  ver sch i l l en -

voordeel op. 

ARK wil de problemen die bevers 

kunnen veroorzaken bagatelliseren. 

Op sommige plekken leert de erva-

ring dat geen (betaalbare) oplossin-

gen voorhanden zijn en dat wegha-

len (lees doden) van dieren de eni-

ge oplossing is. 

De snelheid van de kolonisatie van 

bevers in Limburg heeft iedereen 

verrast, van circa 40 dieren in 2004 

tot naar schatting 700 nu. De Lim-

burgse beverpopulatie bleek veel 

sneller te groeien dan in de andere 

Nederlandse bevergebieden zoals 

de Biesbosch en de Gelderse Poort. 

Dat komt doordat de Limburgse 

bevers bestaan uit een genetische 

mix van exemplaren uit alle Euro-

pese restpopulaties. Deze mixpopu-

latie blijkt veel vruchtbaarder te 

zijn dan de andere populaties die 

enkel van Duitse Elbebevers af-

stammen. Die kennis was er rond 

2000 nog niet. 

Bevers zijn unieke ecologische 

ingenieurs. Met hun geknaag en 

hun dammenbouw zorgen ze voor 

gratis natuur- en waterbeheer. Be-

vers ontwikkelen natuurlijke kli-

maatbuffers, door aanleg van dam-

men zorgen ze in beken voor het 

langer vasthouden van water, zodat 

het niet allemaal tegelijk naar de 

Maas en haar zijbeken stroomt. Het 

beverhout in stromend water zorgt 

ook voor ideale leefplekken voor 

waterfilterende diertjes die gratis 

het water zuiveren. 

Desondanks blijven er plekken 

waar de lasten niet meer in verhou-

ding staan tot de lusten. Als er om 

die reden bevers gedood moeten 

worden, vinden we dat we het dier 

of in de natuur moeten achterlaten 

(dood doet leven!). Maar ondertus-

sen dient zich nog een nieuwe optie 

aan: otters hebben jonge bevers op 

hun menu. 

Bron: ARK Natuurontwikkeling 

 

Sterftekans naakte molrat neemt 

niet toe naarmate hij ouder 

wordt 

Naakte molratten spreken tot de 

verbeelding. Wanneer ze gewond 
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https://www.scientias.nl/18-minuten-zonder-zuurstof-geen-probleem-naakte-molrat/
https://www.scientias.nl/18-minuten-zonder-zuurstof-geen-probleem-naakte-molrat/
http://dooddoetleven.nl/
https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-bever
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Al deze verschillende 

soorten hebben een ei-

gen akkerbeheer nodig. 

Staatsbosbeheer heeft 

de akkers verdeeld in 

d e  z o g e n o e m d e 

‘’zomerakkers’’ en 

‘’winterakkers’’. De 

winterakkers zijn be-

doeld voor de flora die 

thuishoort in het akker-

milieu. Deze akkerplan-

ten komen voor tussen 

het graan. Daarom is het van belang 

dat de zaaidichtheid van het graan 

niet te hoog is. De akkers worden 

eind van het jaar geoogst voordat er 

ondiep geploegd, klaargelegd en 

vervolgens ingezaaid wordt. Op 

sommige locaties blijven akkerran-

den wel gespaard. Gedurende het 

najaar en winter kan het zaad zich 

dan goed vestigen en heeft het zo 

een voorsprong op de rest van de 

planten. Winterrogge wordt als zaad 

veel gebruikt vanwege de eigen-

schap zich te kunnen ontwikkelen 

op armere zandgronden.  

 

Onze zomerakkers, ook wel fauna 

akkers genoemd, zijn bedoeld als 

voedselbron voor veel diersoorten. 

Hierdoor is het van belang dat er 

genoeg graan staat om als voedsel-

bron te kunnen dienen. Dit is te be-

Tekst: Olaf van der Geest, Staats-

bosbeheer 

Foto’s: Wim Verschraegen  

 

H et kleinschalig agrarisch 

cultuurlandschap staat on-

der druk. Dit is bij velen bekend. 

Staatsbosbeheer beheert samen 

met Agentschap Natuur en Bos en 

Natuurpunt het Merkske, één van 

de weinige gebieden die ontkomen 

zijn aan grootschalige ruilverkave-

lingen. 

 

Binnen zo’n kleinschalig cultuur-

landschap hebben akkers een bij-

zondere plek. De vroegere bewer-

king van de akkers bracht een schat 

aan natuurwaarden met zich mee. 

Echter door vernieuwingen in de 

agrarische sector verloopt het 

‘’akkeren’’ anders waardoor de 

voormalige biodiversiteit nagenoeg 

is verdwenen. Vanwege deze reden 

beheert Staatsbosbeheer in het 

Merkske rond de 15 akkers. Op de-

ze akkers zijn al enkele (zeer) zeld-

zame plantensoorten weer versche-

nen zoals bolderik, klein spiegel-

klokje, korenbloem etc. Daarnaast 

zijn er ook vogels te vinden als 

geelgors en patrijs. Kleine zoogdie-

ren die gedeeltelijk hun voedsel 

vinden in de akkers zijn weer prooi 

voor een reeks aan roofdieren waar-

onder soms zelfs de blauwe kieken-

dief. Reeën zijn ook veel geziene 

gasten in deze cultuurlandschappe-

lijke elementen. 

 

reiken door graan met een hoge 

dichtheid in te zaaien. In tegenstel-

ling tot de winterakker wordt het 

gewas niet geoogst en blijft het de 

hele winter staan. In het voorjaar 

wordt de akker weer omgeploegd 

en ingezaaid. Met name voor de 

overwinterende geel- en rietgorzen 

heeft dit in het Merkske al tot suc-

ces geleid. 

Veel van het akkerbeheer wordt 

door reguliere landbouwmachines 

uitgevoerd, maar Staatsbosbeheer 

probeert toch af en toe nog gebruik 

te maken van de oude methoden. 

Zo wordt bijna elk jaar een akker 

op een ouderwetse manier gemaaid 

en gedorst en is een akker letterlijk 

op paardenkracht omgeploegd en 

met handkracht ingezaaid. 

Om de gronden niet teveel uit te 

putten door een gewas kan er geko-

zen worden voor een wisselteelt of 

braakligging. 

 

Door dit beheer te continueren ho-

pen we de akkergebonden plant- en 

diersoorten te behouden en op ter-

mijn zelfs zeer zeldzame soorten 

als grauwe gors en velduil aan te 

trekken. 

Akkerende boswachters 
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Tekst: fotowerkgroep 

 

D e wandelingen van de foto-

werkgroep zijn geen doorstap 

wandelingen, maar een "het veld 

ingaan" om daar ter plekke te 

gaan fotograferen. Dat is dan meer 

stilstaan, dan lopen. Daarbij kun 

je denken aan het fotograferen van 

landschappen, planten, vlinders, 

vogels, enz, in het gebied tussen de 

Mark en de Leij. Het tijdstip van 

vertrek is vroeg in de ochtend. 

Aanmelden uiterlijk een dag van 

tevoren in verband met overleg 

over vertrektijd en het wat en hoe. 

 

Wandel mee 

met de foto-

werkgroep 

Wandelen met 

“We are food” 

 

Alphen 19 mei 

Chaam 27 mei 

Strijbeek 14/15 juli 

Tekst: Sandra Reijnders 

 

O nder de slogan “We are 

food” doet de gemeente Alp-

hen Chaam mee met een provinci-

ale actie om mensen bewust te ma-

ken hoe je gezonder kunt leven. 

 

De drie pijlers die onderdeel zijn 

van “We are food”, zijn gezond 

eten, gezond bewegen en een ge-

zonde geest. Hieraan wordt onder 

andere invulling gegeven door in 

elk dorp een “We are food dag” te 

organiseren. Per dorp is de invul-

ling anders, dus ga gerust naar alle 

“We are food dagen”. 

 

Wat kan je zoal tegen komen? Ge-

zonde hapjes uit de streek, yoga, 

water, ademhalingstechnieken, coa-

chen, kunstbeleving, fietsroutes, 

wandelroutes, internationale keu-

ken, honing, tentoonstellingen en 

wandelen in de natuur. 

 

Voor dit laatste onderdeel is natuur-

vereniging Mark & Leij zich aan 

het inspannen, met de intentie om 

bij elke “We are food dag” een na-

tuurwandeling met gids te organise-

ren.  

 

De volgende “We are food” dagen 

staan alvast gepland: 

Wandelen 

met  

“We are 

food” 

 

M&L fietsdag 

24 juni  

 

 

 

 

 

 

Zet alvast  

in je agenda 
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der Veen een pionier op het gebied 

van het realiseren van een natuurlij-

ker bos. Hij pionierde op de Velu-

we. Omdat de oeros was uitgestor-

ven, begon hij tussen Arnhem en 

Dieren een proef met wisenten. Zijn 

doel was het laten ontstaan van een 

gebied, vergelijkbaar met Bialowitz 

in Polen. Omdat de wisent ook de 

schors van bomen eet, wordt de aan-

was van nieuw bos beperkt. Er kwa-

men echter heftige protesten van 

wandelaars, omdat de dieren gevaar-

lijk zouden zijn. Daarom werden 

uiteindelijk Schotse Hooglanders 

ingezet als grote grazer.  

 

Het begrazen met koeien werd een 

succes: het beheer werd er veel 

goedkoper door. Het was een win-

win situatie voor zowel de natuur als 

de boer. Ook het begrazen met 

pony’s en geiten voldoet. Schapen 

hadden zich al eerder bewezen. Die 

houden de heide vrij van boompjes. 

Wel zorgt de mest voor meer ver-

grassing. Koeien in de natuur eten 

gras en bomen, maar ook zeldzame 

planten, dus het gaat niet overal zo-

maar goed. Sommige kwetsbare 

stukken moeten beschermd worden 

tegen grazers. De beste grazers zijn 

de konik, de Galloway en de Schot-

se Hooglander. Het zijn geharde 

soorten die jaarrond ingezet kun-

nen worden. Hoe zit het nu met het 

oerrund? Het oerrund is terug ge-

fokt, maar mist nog een aantal ei-

genschappen en ze veroorzaken 

problemen. 

 

Inmiddels lijkt overal groot vee 

te lopen. 

Dat brengt een aantal nadelen voor 

de natuurlijke flora en fauna met 

zich mee.  

Het vee vertrapt nesten en jonge 

vogels; 

Het gras wordt zo kort gegraasd, 

dat er geen dekking meer is voor 

de kuikens en ze te vaak ten prooi 

vallen aan predatoren; 

Ook wordt de bodem verdicht, 

wat leidt tot een afname van woel-

muizen. Ze kunnen er geen gangen 

meer in graven en hebben dus geen 

dekking voor hun vijanden; 

Ook gebeurt het grazen niet altijd 

effectief. De grazer heeft een voor-

keur voor bepaalde planten en 

brengt 80% van zijn tijd op bepaal-

de plekken door; 

De grazer eet zeldzame planten, 

waaronder orchideeën; 
Het positieve effect wordt over-

schat en wordt vooral ingegeven 

Tekst: Sandra Reijnders 

Foto’s: Dick Klees 

 

O p 8 december kwam Dick 

Klees ons inspireren om eens 

op een andere manier met het be-

grazen van natuurterreinen om te 

gaan. Hieronder vind je zijn ver-

haal, zoals ik het heb begrepen. 
 

De klassieke grazer is een hoef-

dier. 

We kennen allemaal de koe en het 

schaap als grazer in natuurgebie-

den. Ook paarden en herten zijn 

bekende grazers. In ons cultuurland 

begrazen zij graslanden, maar in de 

natuur eten zij ook andere planten. 

 

Om de kosten van het terreinbeheer 

acceptabel te houden, wordt veel-

vuldig vee ingezet als natuurbeheer-

der. Door de schaalvergroting en 

mechanisatie in de landbouw, ge-

combineerd met een hoge mestgift, 

wordt een hoge productie gehaald. 

De keerzijde is, dat de monocultu-

ren massaal dieren aantrekken, die 

vervolgens kunnen uitgroeien tot 

een plaag, die vervolgens weer be-

streden wordt. Nog een nadeel is, 

dat de heide vergrast door het neer-

dalen van voedingsstoffen uit de 

lucht.  

Ook het beheer van bossen vergt nu 

steeds meer inspanningen door het 

verrijken van de bodem met voe-

dingsstoffen uit de lucht. 

 

Inmiddels zijn de grenzen van het 

toelaatbare bereikt. We hebben een 

boterberg en een overbemest land. 

Ook de pesticiden zitten inmiddels 

vrijwel overal. Het zou verstandig 

zijn als Nederland overstapt van 

melkkoeien naar vleeskoeien. 

Vleeskoeien kunnen namelijk leven 

van minder rijk gras. 

 

Het mag natuurlijker. 

In de vorige eeuw was Harm van 

Terugblik lezing “Grazen is een vak” 

Veldmuis kolonie 
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door kostenbesparing. 
De oude getrouwe schapen versto-

ren de natuur wat dat betreft veel 

minder. 

 

Zijn er nog meer begrazingskan-

didaten?  
Wat dacht je van het wilde zwijn, 

het ree en het edelhert?  

Voor het wilde zwijn is er genoeg 

te eten. Grote oppervlakten mais-

velden vormen voor hem een ge-

dekte tafel, maar de boer denkt 

daar helaas anders over. Het ree 

heeft zich in Nederland vrijwel 

overal sterk ontwikkeld. Het edel-

hert is beperkt aanwezig, in gebie-

den waar hij is uitgezet. Het graast 

alleen op arme gronden. 

 

Denken we ook wel eens aan de 

kleinere grazers? 
Het konijn is bijvoorbeeld zeer ef-

ficiënt in het vrij houden van de 

duinen. Hij houdt een eigen 

“tuintje“ bij. Konijnen hebben een 

voorkeur voor eiwitrijke groeitop-

pen. Het wegeten van deze toppen 

activeert de groei, waardoor er 

weer nieuw eiwitrijk jong gras op 

komt. In de winter eten konijnen de 

schors van struiken, waardoor de 

duinen open blijven voor zeldzame 

soorten zoals de tapuit. Het aantal 

konijnen is echter gedecimeerd 

door een aantal virusziekten, waar-

door de duinen weer vergrassen. 

Ook is het konijn gebonden aan 

zandgrond voor het graven van zijn 

holen. 

Ook de haas houdt van energierijk 

gras. Hij is heel kieskeurig en eet 

hap snap van de groeipunten. 

De bever rooit bomen om een win-

tervoorraad schors aan te leggen. Hij 

bewaart de takken onder water. In 

de zomer eet de bever bladeren. 

Nog een voorbeeld zijn kraanvogels. 

Ze maken ‘s winters de akkers 

schoon, omdat ze alles met kiem-

kracht opeten. 

 

We gaan het nog kleiner zoeken. 
De woelmuis is een kleine knabbe-

laar en eet grasstengels. De sprink-

haan eet bladgroen. Een bekend 

voorbeeld is de treksprinkhaan die 

vroeger grote plagen kon vormen. 

Ook vormden meikevers ooit plagen 

(1914, 1915). Hun engerlingen eten 

graswortels. Cicaden belemmeren 

de groei van planten. De eetlust van 

rupsen is onovertroffen. In korte tijd 

verhonderdvoudigen ze hun ge-

wicht. Denk maar eens aan de ei-

kenprocessierups en het koolwitje. 

Ook de larven van de bladwesp, 

wantsen, bladluizen en bladmineer-

ders kunnen bijdragen aan het 

groenbeheer. 

 

Of zoeken we het liever groter? 
Toch de wisent? Of de eland? Ze 

eten in de winter schors en in de 

zomer bladgroen. 

Koeien trekken het gras met hun 

ruwe tong af. Paarden pakken het 

gras met hun lippen en eten het kor-

ter af. Hert en ree (browsers) hap-

pen stukjes van de planten, vooral 

de energierijke delen. Eland en ko-

nijn zijn knabbelaars.  

 

Er zijn dus kandidaten genoeg. 

Veel soorten zijn voedselspecialist, 

dus die kan je selectief inzetten. 

Denk maar aan de rupsen van de 

dagpauwoog op brandnetels, de sint 

jacobsvlinder op jakobskruiskruid 

en de cicade op rododendrons. Wil-

de dieren hebben we al en ze kosten 

niets. We mogen ze alleen nog le-

ren inzetten. De voorkeur gaat uit 

naar onze inheemse hazen en woel-

muizen. 

 

We kunnen het ook de natuur zelf 

op laten lossen, zoals in de Oost-

vaardersplassen. Er grazen runde-

ren, pony’s en edelherten en na ver-

loop van tijd is er vanzelf een soort 

evenwicht bereikt: 40% edelherten, 

30% runderen en 30 % pony’s. Er 

zijn alleen geen natuurlijke vijan-

den, dus een deel sterft van de hon-

ger. Het gebied zou plaats kunnen 

bieden aan twee roedels wolven, 

maar de sterfte is veel groter dan de 

wolven kunnen opeten. Wel ver-

dwijnen de vossen dan, waardoor 

de woelmuizen meer kans krijgen. 

Ook het graasgedrag van de grote 

grazers wordt onvoorspelbaarder, 

want voorspelbaarheid maakt de 

prooikans groter. Op die manier 

hebben wolven een grote invloed 

op het landschap. 

 

Wat kunnen we met deze kennis? 

Bedenk eerst welke functie de gra-

zers in moeten vullen. Dick pleit 

ervoor om ook eens aan andere 

soorten te denken. Bestudeer de 

“plagen” en kijk wat we ermee kun-

nen. 

Rupsen van groot koolwitje 
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regelmatig gezien deze winter in 

heel het Mark en Leij gebied. 

Elf maal werd een blauwe kieken-

dief gezien in ons werkgebied en 

twee maal een bruine kiekendief. 

Op 21 december werd een smelle-

ken gespot in de omgeving van het 

Nonnenven. Opvallend was verder 

een waarneming van 15 patrijzen 

op 12 december in Boschhoven. Op 

22 februari werden 3 middelste 

bonte spechten gezien in de Honds-

donk. Verder werd deze specht ge-

zien in het Valkenberg, Luchten-

burg en de Regte Heide. Klapek-

sters werden weer gezien in de 

Chaamse Bossen, de Regte Heide 

en de Strijbeekse Heide. De eerste 3 

grutto’s werden op 18 februari op 

de Bleeke Heide gezien. Op 7 fe-

bruari werd een goudplevier gezien 

op de Bleeke Heide en op 28 janua-

ri hier ook een kemphaan. Deze 

winter werd opvallend vaak een 

goudvink gezien in onze streek en 

ook werd een aantal malen groepen 

kleine barmsijzen gezien. Vuur-

goudhaantjes werden ook regelma-

Tekst: Jan Vermeulen 

 

D eze winter werden niet zo veel 

e-mails naar me toegezon-

den. Waarnemingen kwamen voor-

al van Johan Schaerlaeckens. De 

rubriek heet “Waarnemingen in de 

streek”. Opvallende waarnemin-

gen uit de Belgische Kempen zul-

len hier ook worden vermeld. Uit 

deze reeks van waarnemingen is 

een overzicht samengesteld, waar-

bij de website Waarneming.nl ook 

weer is geraadpleegd voor onze 

streek. Heb je een leuke waarne-

ming: blijf hem insturen zodat ook 

andere leden mee kunnen genie-

ten. 

Op het moment van schrijven van 

dit artikel is het eindelijk weer eens 

ouderwets winter met temperaturen 

’s nachts van ver onder nul. Hoe 

lang zal het duren? 

De aantallen toendrarietganzen zijn 

deze winter niet erg groot. Maxi-

maal werden 800 exemplaren ge-

zien op de Bleeke Heide. Dit is een 

tendens die al enkele jaren aan de 

gang is. De aantallen kolganzen 

overtroffen de aantallen van de 

toendrarietganzen royaal en in fe-

bruari werden 1.800 exemplaren 

gezien nabij de Bleeke Heide.  

Van 21 januari tot en met 7 februari 

verbleef een grote zaagbek op het 

Bootjesven. 

Van 5 januari tot en met 7 januari 

verbleef een koereiger op de Regte 

Heide. De grote zilverreiger werd 

tig gezien, maar liefst 13 maal. Zo-

als iedereen weet gaat het slecht 

met de ringmus in onze streek. 

Slechts twee maal werd een klein 

groepje ringmussen gezien in ’t 

Merkske. 

Houtsnip 

Deze winter werden opvallend veel 

waarnemingen van de houtsnip ge-

daan. Maar liefst 22 maal werden 

een of meerdere houtsnippen gezien 

door heel het Mark & Leij gebied. 

Opvallend was de waarneming van 

een houtsnip die gedood was door 

een sperwer door Johan Schaerlaec-

kens. De houtsnip is een unieke 

steltloper omdat hij leeft in het bos. 

Zijn camouflage is perfect. Baltst in 

de schemer waarbij hij met ver-

traagde, stijve vleugelslag in grote 

banen over het bos vliegt en knor-

rende en niesende geluiden laat ho-

ren. Kan op trek in allerlei bossen 

 

 

Bijzondere waarnemingen 

 

Een (niet zo willekeurige) greep 

uit de waarnemingen 

 
 

Waarnemingen in de streek 
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zwarte mezen uit het noorden van 

Europa naar Nederland. De vogel is 

in de winter vaak in kleine groepen 

te zien, vaak samen met andere me-

zen. Als zo'n gemengde groep het 

naaldbos verlaat, blijft de zwarte 

mees gewoonlijk achter. 

 

Grote Barmsijs 

In december en januari werd de 

grote barmsijs opvallend vaak ge-

zien in onze streek. Diverse malen 

werden groepen van wel 40 exem-

plaren gezien. De grote barmsijs is 

een zeldzame gast in onze streek 

Tot op heden werden slechts 21 

waarnemingen gemeld. De grote 

barmsijs overwintert jaarlijks in 

Nederland vanuit Scandinavië. Ze 

zijn te vinden in berken en elzen in 

groepjes, hangend aan dunne twijg-

jes om van de zaden te eten. Door 

hun actieve gedrag valt het niet mee 

om deze vogels goed in de kijker te 

krijgen. In sommige jaren kan de 

soort een invasieachtig voorkomen 

vertonen door een combinatie van 

hoog broedsucces en voedsel-

schaarste in hun reguliere overwin-

teringsgebied. De grote barmsijs is 

grijzig met een 

lichte vleugel-

streep en een 

zwarte bef. Lijkt 

sterk op kleine 

barmsijs maar is 

bleker en grijzer. 

De onderdelen 

zijn net als bij de 

kleine barmsijs 

donker gestreept, 

maar op een lich-

tere ondergrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Schaerlaeckens op 4 de-

cember: 

Klapekster vanmorgen weer present 

Chaamse bossen. Het open gebiedje 

bij 'oeverzwaluwwandje' is favorie-

te plaats. Begroeiing hier kort ge-

vreten door schapen. In de omge-

ving ook grote lijster, grote bonte 

specht, kleine bonte specht, zwarte 

en groene specht. De laatste dagen 

hier ook influx van rietgors (groep 

30+, nabijheid klapekster). Op 

Bleeke Heide massaal houtduif 

(300+), kieviten en trek kramsvo-

en bosjes worden gezien, waarbij 

vaak met luid klepperende vleugel-

slagen opvliegt. Als er sneeuw ligt 

komt hij zelfs wel in stadstuinen. 

 

Bokje 

Deze winter werd 4 maal een bokje 

gezien in het Mark & Leij gebied. 

Het bokje is een vrij zeldzame win-

tergast in ons werkgebied. In totaal 

werd het bokje de laatste veertig 

jaren 78 maal waargenomen. Het 

bokje is de kleinste snip. Bij versto-

ring vertrouwt hij volledig op zijn 

camouflage, waardoor je hem 

meestal pas ziet als je er bijna op 

staat. Als er vorst is, zijn er betere 

kansen om hem te zien: in kwel-

slootjes. Het is geen zeldzame vo-

gel, die op doortrek en in de winter 

bij ons wordt gezien. Vliegt zonder 

geluid vlak voor je voeten op om 

meestal na een korte vlucht weer te 

landen. Drukt zich bij onraad heel 

stil op de grond, waarbij de vogel 

helemaal versmelt met de omge-

ving. In vlucht herkenbaar aan het 

kleine formaat, de korte snavel en 

de ietwat puntige staart.  

 

Zwarte Mees (foto pag. 31) 

In 2017 en deze winter werd de 

zwarte mees opvallend vaak gezien 

in vergelijking met de voorgaande 

jaren, toen deze mees veel minder 

vaak werd gezien. De zwarte mees 

lijkt veel op de wat grotere kool-

mees, maar is toch goed te onder-

scheiden. De kop is groter en de 

vogel heeft een witte vlek op het 

achterhoofd. daarnaast heeft de 

zwarte mees, in tegenstelling tot de 

koolmees geen zwarte borststreep 

en is de onderzijde grijs in plaats 

van geel. De zwarte mees zet soms 

zijn kopveren op, zodat een kleine 

kuif ontstaat 

De zwarte mees leeft vrijwel alleen 

in naaldbossen, waar de vogel zich 

's zomers voedt met insecten en 's 

winters met zaden. Het nest wordt 

onder de grond gebouwd in een 

holletje tussen de boomwortels. De 

vogel blijft meestal het hele jaar in 

hetzelfde gebied, maar in sommige 

winters komen grote aantallen 

Appelvink, foto Twan Mols 

 

Uit de mailbox 

 

De eerste ooievaar dit jaar op 

11 februari, foto Jan Korebrits 

http://vogelvisie.nl/soort/koolmees.php
http://vogelvisie.nl/soort/koolmees.php
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lagere boompjes tegen bosrand. De 

schapen hebben hier gegraasd, daar-

door kaler en mogelijk meer voed-

sel. De Strijbeekse Heide-klapekster 

zat nu op eigendom Natuurmonu-

menten, achter het Stoutjesven. Het 

best te zien als je van de Natuurmo-

numentenbank (bij poel) richting 

landgoed kijkt, een volmaakt rustige 

plek (laten zo!) waar Natuurmonu-

menten komend voorjaar een hout-

wal gaat herstellen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 20 de-

cember: 

Vanmiddag kon ik mijn ogen nau-

welijks geloven toen leasehondje 

een grote gele kwik vanaf de vijver-

rand opjoeg (wie heeft daar nu erg 

in: midden in de bebouwde kom, 

midden in de winter. 

 

Johan Schaerlaeckens op 31 de-

cember: 

Ons vogeljaar vandaag met de 

Chaamgroep toch met een klapek-

ster in de Chaamse Bossen af kun-

nen sluiten. Hij zat weer op z'n ver-

gels. Zowel jagende havik als 

slechtvalk. 

 

Twan Mols op 4 december: 

Zondagochtend 2 matkopjes gezien 

in de Chaamse bossen, ook ca tien 

rietgorzen. 

 

Jan Vermeulen op 5 december: 

Ik heb al enige tijd 2 zwarte mezen 

in de tuin en ook een grote bonte 

specht, die aan de zonnebloempit-

ten zitten. 

 

Sandra Reijnders op 14 decem-

ber: 

Op zes december zaten er twee eek-

hoorns, luid kwetterend, achter el-

kaar aan in de hoge eikenbomen ten 

westen van Galder. 

 

Johan Schaerlaeckens op 20 de-

cember: 

De klapekster in de Chaamse bos-

sen was gisteren weer present op 

zijn favoriete veldje bij de 

'oeverzwaluwenwand'. Zit meestal 

niet in de solitaire berk maar in de 

t r o u w d e  p l e k j e  b i j 

de oeverzwaluwenwand, een beetje 

het bos in waarschijnlijk. vanwege 

de wind. 

 

Johan Schaerlaeckens op 15 ja-

nuari: 

Gisteren met de Chaamgroep op de 

Bleeke Heide een jagend wijfje 

blauwe kiek en warempel 2 patrij-

zen (dat was weer een tijdje gele-

den). Vanmorgen baltsende havik 

boven de Rette (grens landgoed en 

Natuurmonumenten). 

 

Frank Degenaar op 23 januari: 

Vandaag, de 23 januari, hoorde 

ik de eerste zanglijster van 2018 

zingen. 

 

Twan Mols op 4 februari: 

De Chaamse bossen leken uitge-

storven, toch nog 2 appelvinken 

(foto pag. 29), havik, zwarte 

specht, zwarte mees (foto pag 31), 

grote groep van 100+ kramsvogels 

en 100+ spreeuwen en twee grote 

lijsters. Je krijgt altijd wel iets 

leuks te zien, 

 

Frank Degenaar op 5 februari: 

Het is maar wat je 'uitge-storven' 

noemt Twan: appelvinken heb ik 

ongeveer 30 jaar geleden voor het 

laatst gezien: in België. In Neder-

land nog nooit... Havik en zwarte 

specht zijn hoe dan ook mooie 

waarnemingen en grote lijster be-

schouw ik voor onze streek als vrij-

wel verdwenen aangezien ik die in 

2017 niet een maal heb waargeno-

men en de 5 jaren daarvoor slechts 

sporadisch. 

 

Twan Mols op 5 februari: 

Hallo Frank, het was een beetje een 

vreemde wandeling, 2 uur gelopen, 

één minuutje zag ik de 2 appelvin-

ken, (misschien meer) en de havik, 

één minuutje stond ik opeens tus-

sen de mezen en gelijk vloog die 

zwarte specht over mijn hoofd, 

even later was alles weer verdwe-

nen. Wat overbleef was één boom-

kruipertje op enkele meters afstand 

in de zon die er net even door 
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kramsvogels en ander grut. On-

danks de stevige wind nog een re-

delijke geluidsopname van de sijs-

jes hoog in een dennenboom kun-

nen maken. 

kwam en toen ik weer bij mijn auto 

was zag ik die grote groep krams-

vogels, spreeuwen en twee opvlie-

gende grote lijsters. De overige 118 

minuten geen vogeltje gezien, op 

een pimpelmeesje en een roepende 

specht na. Prachtige waarnemingen 

inderdaad, die maken een wande-

ling toch meer dan de moeite 

waard. Ik vraag me dan wel af wat 

ik gezien zou hebben als ik het 

rondje andersom gelopen zou heb-

ben......Deze winter zag ik trou-

wens al meer appelvinken (in Ne-

derland) dan mijn voorafgaande 30 

jaar vogels kijken. 5 om precies te 

zijn. ik doe er speciaal voor jou 

nog een foto uit 2015 bij 

 

Twan Mols op 6 februari: 

Vooruit dan, doe ik er gewoon nog 

een Tilburgse grote lijster bij, uit 

2008. 

 

Johan Schaerlaeckens op 11 fe-

bruari: 

Om 12.30 uur klapekster tussen 

Langven en Rondven, Strijbeekse 

Heide. Wat eerder met de Chaam-

groep matkopmezen in Chaams 

Bos. Op Blokkenweide 2 man en 1 

wijfje bosuil, 's nachts roepend 

(info Frank). Bij mij in tuin groepje 

staartmezen. 

 

Jan Korebrits op 11 februari: 

Hierbij twee foto's (pag. 29 en 31) 

die ik vanmorgen nam van de eer-

ste ooievaar van dit jaar die enkele 

dagen geleden neergestreken is in 

het Markdal bij de Bieberg/

Ulvenhout. 

 

Johan Schaerlaeckens op 13 fe-

bruari: 

Na (opnieuw) de 

klapekster op de Strij-

beekse Heide even 

later een vos achter 

het Stoutjesven (ook 

favoriete klapekster-

plek) tegen het land-

goed. 

 

 

 

Johan Schaerlaeckens op 18 fe-

bruari: 

Vanmorgen met de Chaamgroep 3 

grutto's op de Bleeke Heide (ook 

roepend), groep van zo'n 40 veld-

leeuweriken en op de Rette 2 zin-

gende grote lijsters. 

 

Johan Schaerlaeckens op 19 fe-

bruari: 

Tijdens mijn ochtendwandeling in 

de Rette (op zoek naar zingende 

grote lijsters) vloog een wijfje sper-

wer uit de houtsingel met pluimen in 

de poten. Hij had weinig zin weg te 

vliegen. Een zoektochtje leverde een 

houtsnip (foto pag. 30). De vogel 

was nog warm. Behoorlijke prooi 

voor sperwer!!! Geen grote lijster. 

Wel klapekster. 

 

Jan Vermeulen op 23 februari:  

In mijn tuin bij mijn voederplek 2 

sijzen, een keep, een zwarte mees en 

een 10-tal groenlingen als bijzonder-

ste waarnemingen. 

 

Twan Mols op 25 februari: 

Een eindje door de Chaamse bossen 

wandelen leverde enkele leuke soor-

ten op, 

1 houtsnip, 1 havik, groepje sijsjes, 

2 grote lijsters, verder wat mezen, 

 

In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en 

met 28 februari 2018  

verwerkt. 

 

Met dank aan allen die de  

moeite namen hun  

waarnemingen door te geven. 

 

Iedereen kan zijn  

waarnemingen  

liefst via e-mail,  

doorgeven aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Vermeulen 

Bredaseweg 14 

4861 AH Chaam 

 

E-mail:  

jemvermeulen@kpnmail.nl 

Tel.: 0161 491327 

SMS: 06 4814 7753 
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Grote lijster, foto Twan Mols 
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Collage met foto's van de eerste 3 plaatsen plus de meest gewaardeerde foto’s van de overige leden die mee hebben gedaan. 


