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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 ruimste betekenis;
Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed;
Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en
kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
website:

Wim Gijzen
Ditty Koopmans
Jan Meesters
www.markenleij.nl

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

Jan Vermeulen, Joost van den Ouweland,
John van Raak, Wim Goverde
Sandra Reijnders (redactie@markenleij.nl)
Drukkerij Em. De Jong b.v.
380 exemplaren
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Natuuragenda

JUNI
2 zaterdag
4 maandag
8 vrijdag
18 maandag
21 donderdag
23 zaterdag
24 zondag
27 woensdag

14:00
19:30
16:00
19:30
19:30
08:00
10:00
20:00

insectenwandeling, Frans Vermeer
vissenwerkgroep Galdersebeek
openen tentoonstelling van fotowerkgroep
vissenwerkgroep Turfvaart/Bijloop
fotocafé
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
M&L fietsdag
Algemeen Bestuur

einde Eikelenbos Baarle-Nassau
Breebroeken
gemeentehuis
Sintelweg
Bellevue
foto@markenleij.nl
marktplein Chaam
Bellevue

JULI
2
8
16
22
30

maandag
zondag
maandag
zondag
maandag

19:30
10:00
19:30
10:00
19:30

vissenwerkgroep Galdersebeek
wandelen grafheuvels Alphense Bergen
vissenwerkgroep Turfvaart/Bijloop
wandelen Merkske, Jack Govaerts
vissenwerkgroep Galdersebeek

Galderseweg
hoek Fransebaan-Chaamseweg
Bijloopwegje
Castelhoeve
Daasdonk

AUGUSTUS
8 woensdag
13 maandag
16 donderdag
18 zaterdag
19 zondag
24 vrijdag
27 maandag

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

Algemeen Bestuur
vissenwerkgroep
bijeenkomst fotogroep
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
wandelen Hondsdonk, Piet van Riel
kopij nieuwsbrief aanleveren
vissenwerkgroep

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

SEPTEMBER
2 zondag
10 maandag
20 donderdag
22 zaterdag
24 maandag
29 zaterdag

10:00
19:30
19:30
08:00
19:30
09:00

plantenwandeling, Erik van der Hoeven
vissenwerkgroep
fotocafé
wandelen fotogroep, vooraf aanmelden
vissenwerkgroep
werkgroep beheer

marktplein Chaam
vissen@markenleij.nl
Bellevue
foto@markenleij.nl
vissen@markenleij.nl
marktplein Chaam
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Fietstocht 2017, foto Ton, coördinator fotowerkgroep M&L

Wandeling
Alphense Bergen

Wandeling
‘t Merkske
Jack Govaerts

Zondag 8 juli
10.00 uur
Hoek FransebaanChaamseweg

Wandeling
Hondsdonk
Piet van Riel
Mark & Leij fietsdag
Eddie Backx
Piet van Riel
Zondag 24 juni
10.00 uur
Marktplein
(Wouwerdries)
Chaam

Tekst: John van
Raak

Brood en fiets
meenemen

O

nze jaarlijkse fietstocht vindt dit keer plaats op
zondag 24 juni. We verzamelen om tien uur op
het marktplein aan de Wouwerdries in Chaam. Breng
vooral een broodtrommeltje mee!
De organisatoren, Piet van Riel en Eddie Backx, hebben
weer een prachtige verkenningstocht door onze mooie
streek uitgezet. Waar de rit precies naar toe gaat, wilden
ze echter niet bekend maken. Een fietstocht met verrassingen dus! We zijn benieuwd!
Intussen zijn we er via welingelichte kringen achter gekomen dat de tocht ondermeer voert langs een heus bijenhotel en de dorpen Alphen, Poppel, Welt en Zondereigen....

Zondag 19 augustus
10.00 uur
Marktplein
(Wouwerdries)
Chaam

Zondag 22 juli
10.00 uur
Castelhoeve

Wandeling
Muur- en
straatplanten
Erik Verhoeven
Zondag 2 sept
10.00 uur
Marktplein
(Wouwerdries)
Chaam

Wie wordt onze nieuwe
activiteitencoördinator?
Mail
bestuur@markenleij.nl
Met gids in ‘t Broek, fotowerkgroep M&L

M&L fietsdag
24 juni

Natuurwandelingen
met gids
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Bloemen- en
bijenlint
Bels Lijntje
26 juni
Tekst: John van Raak

D

e leden van Mark & Leij zijn uitgenodigd
door Coöperatie Bels Lijntje u.a. voor een
veldexcursie naar het bijenknooppunt Veldkant Groene Bosch. De excursie vindt plaats op dinsdag
26 juni om 19:30. Het bijenknooppunt LeijkantGroene Bosch is gesitueerd aan beide zijden van
het Bels Lijntje ter hoogte van Riel/Tilburg en nabij de A58.
Als excursieleiders treden op: Ester van Eijck /
Landgoed Leijkant; Jaap van Kemenade / TWM
Gronden eigenaar Groene Bosch; Theo Peeters /
gekend en erkend bijenexpert. Naast Mark & Leij
worden uitgenodigd, de leden van ANV; bijenhoudersvereniging Alphen e.o.; ABC groep; biodiversiteitsteam Goirle.
Maximum aantal deelnemers is 30. Wie er graag bij
wil zijn dient zich tevoren aan te melden bij gerard@loofpark.nl. Gerard stuurt dan een bevestiging
met routebeschrijving, verwijzing naar parkeermogelijkheid, programma en zo meer.

Aanmelden bij
gerard@loofpark.nl

Tekst: Hans Beljaars, coördinator Werkgroep ‘Beheer’;
Mark & Leij.

D

ames, heren en andere noeste werkers,

Zoals jullie weten hebben we binnen Mark & Leij ook een
werkgroep ‘beheer’. Wat we beheren aan natuurgebiedjes
weten jullie natuurlijk allang, maar we beheren ook schoppen, zagen, kniptangen, handschoenen, koffie en nog veel
meer. Het lijkt me als coördinator van dit clubje mensen,
wat soms minder goed te beheer(s)en valt, leuk om het komende seizoen weer nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Heb je de laatste zaterdag van de maand wat uurtjes
over, heb je zin in koffie en koeken of wil je thuis gewoon
even weg, kom dan op zaterdag 29 september om 9.00 naar
onze verzamelplaats. Dat is naast de geldautomaat aan de
Wouwerdries.
Mogelijk gaan we eerst beginnen bij ons Heideveldje nabij
de Franse Baan om te zien wat er door het voorjaar en de
zomer heen veranderd is. Afgelopen jaar hebben we daar
met succes het teveel aan berkenbomen en dennenbomen
aangepakt. Ook willen we een keer rondom het Zwartven
aan de slag, want daar groeit ook het één en ander dicht,
zodat het zicht op het water vanuit de wandelpaden steeds
minder wordt.
Tussen de werkzaamheden door is er tijd om vogels te spotten, te grasduinen, of een praatje te maken met een bakkie
koffie en koeken erbij. We sluiten altijd om 12.00 uur af
zodat je nog een hele middag vrij hebt om andere leuke dingen te doen.
Ook als je een leuke tip hebt voor een beheerswerk dan horen we het graag. Afwisseling doet namelijk de natuur en
ook ons goed. (Dit aanbod geldt natuurlijk niet voor beheerswerken in je voortuin..)
We zien je graag een keer op zaterdagochtend verschijnen.

Veld excursie
Bels Lijntje
Dinsdag
26 juni
19:30 uur

Natuurwerkdag
29 september

Natuurwerkdag
Zondag
29 september
09:00 uur
Verzamelen
Marktplein
(Wouwerdries)
Chaam

Hans in volle actie, foto Harrie Timmermans

Korenbloemen, foto Joost van den Ouweland
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Column van de voorzitter

Wim Gijzen, foto Wim Goverde

op beleidsmatig gebied. De plannen
van de gemeente en van Staatsbosbeheer verdienden onze aandacht.
Wij begrijpen dat er meerdere kanten aan een medaille zitten, dat er
soms ook (ander) publiek en/of
commerciële belangen zijn. Ook
snappen we dat er alternatieve energiebronnen bestudeerd moeten worden en dat we daar ook in onze regio
niet aan ontkomen, dat de campings
en andere recreatie een belangrijke
bron van inkomsten zijn en dat bomen soms ‘in de weg staan’. Dus
denken we graag mee. Liefst met
alle plannen die de natuur en het
milieu aangaan. Want andere partijen zien niet altijd dat er ook een andere zijde aan de medaille is!
Tekst: Wim Gijzen, voorzitter

Z

omer! Zoals zo vaak, is ook
dit jaar 21 juni de langste dag
van het jaar, met 16 ¾ uur zon.
Deze nieuwsbrief verschijnt rond
deze dag, maar ik kan niet inschatten of het dan ook echt zomers
weer is. Ik heb deze kopij namelijk
al eerder aangeleverd. In elk geval
is het meestal wel groeizaam weer
en daarom staan tuinen nu maximaal in groei en bloei. Bovendien
staat voor velen van u de zomervakantie voor de deur. Alvast een
mooie zomer toegewenst!
Voor een update van het laatste
nieuws kom ik even terug op mijn
vorige column, waarin ik meldde
dat we met veel ‘zaken’ bezig zijn
op beleidsmatig gebied. De plannen

willen graag samenwerken op
ABG-niveau en met de ABGgemeenten. Aan ons zal het niet
liggen. We hopen dat de gemeenten er oor naar hebben en de medaille eens willen oppakken. Zodat
ze er ook de andere kant eens van
zien.
Geniet van de zomer!

Om dat ‘meedenken’ duidelijk op de
kaart te zetten, maar vooral ook om
aan te geven dat we het ten principale oneens zijn met alle natuurbeschadigende maatregelen, hebben
we een manifest geschreven. Daarin
geven we dus aan dat we graag meedenken, maar dat we in principe tegenstander zijn van alles wat de natuur of het milieu schaadt. We willen niet in de pers genoemd worden
met de melding dat ‘Mark & Leij
eraan heeft meegewerkt’. We willen
wel een bijdrage leveren en ook
liefst op voorhand al meedenken
met alle plannen. Om die reden hebben we ook in het ABGgrootlandschappelijk overleg aangegeven dat we in heel de regio graag
meepraten en dat onze collega’s uit
Gilze dat ook graag doen, voor wat
Gilze’s grondgebied betreft. We

Be stuursle de n Natuurve re niging Mark&Leij
Voorzitter
Wim Gijzen
06 53241231
voorzitter@mark enleij.nl
Secretaris
Ditty Koopmans
06 53209498
secretaris@mark enleij.nl
Peningmeester Jan Meesters
0161 492777 penningmeester@mark enleij.nl
Bestuurslid
Piet van Riel
0161 491509
bestuurslid@mark enleij.nl
Hoofdredactie Sandra Reijnders 06 10797154
redactie@mark enleij.nl
Onderzoek
Dick Klees
06 21572238
werk groepen@mark enleij.nl
Fotowerkgroep Liek van Engelen 06 11629903
foto@mark enleij.nl
Website
vacant
webmees@mark enleij.nl
Bestuurslid
vacant
bestuurslid@mark enleij.nl

Alpenwatersalamander,
fotoclub M&L

Wie wordt onze nieuwe
secretaris?
Mail
bestuur@markenleij.nl

Wie wordt onze nieuwe
activiteitencoördinator?
Mail
bestuur@markenleij.nl
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Tekst: x

Wie wordt onze nieuwe
webmaster?
Mail
bestuur@markenleij.nl

Wie wordt onze nieuwe
secretaris?
Mail
bestuur@markenleij.nl

We kunnen hulp gebruiken!
Word actief lid.
Meld je aan bij het bestuur.
Wie meldt zich aan bij de
quiz commissie?
Mail
bestuur@markenleij.nl

Wie wordt onze nieuwe
activiteitencoördinator?
Mail
bestuur@markenleij.nl

Eerste faunastrook op Bleeke Heide
Tekst: Johan Schaerlaeckens
Foto, Joost van den Ouweland

D

it is de eerste faunastrook in
het agrarisch gebied van de
Bleeke Heide en ......... hij ligt precies op de goede plaats. Wij zagen
hier al kieviten met jonkies, scholeksters, gele kwikken, graspiepers en
de laatste veldleeuweriken van de
Bleeke Heide broeden hier. Tijdens
het nemen van de foto zat er een
koppeltje patrijzen op. Helaas is de
animo van de agrariërs om mee te
doen aan dit agrarisch natuurbeheer (nog) niet groot maar dit mooie
voorbeeld werkt misschien inspirerend.
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Fotowerkgroep
volop in beweging
Tekst en foto’s: Ton, coördinator
fotowerkgroep M&L
Na het succesvol afsluiten van de
cursus Natuurfotografie, waar 12
deelnemers aan mee deden, gaan
we als Fotowerkgroep weer wat
nieuws aanpakken:
een Fotocafé, open voor alle leden
van Mark & Leij.
Fotocafé
Tijdens het Fotocafé gaan we onder
leiding van een uitgenodigde fotograaf meegebrachte foto’s bekijken
en bespreken. Het is zeker niet de
bedoeling om je foto’s er onder uit
te halen maar puur voor informatie
en om ideeën van op te doen.
We houden het heel laagdrempelig,
er zijn geen eisen aan waarmee je
fotografeert; kan zijn van mobieltje,
instant camera tot spiegelreflexcamera. Het gaat namelijk niet over
de camera… maar over de foto: je
hebt iets mooi gevonden en er een
foto van gemaakt…., of het lukte
eigenlijk niet goed en je wilt weten
hoe het wel zou kunnen….
Iedereen is welkom, groot en klein,
neem maximaal 10 zelfgemaakte
foto’s mee op een usb-stickje en
onder het nuttigen van een drankje
maken we er een gezellige fotoavond van. Het eerste fotocafé is op
21 juni, waarschijnlijk is het dus net
voorbij als deze Nieuwsbrief in de

aan planten, vlinders, vogels, enzovoort in het gebied tussen de Mark
en de Leij.
Het fijne van samen op pad gaan is
dat je in alle rust alleen en toch samen bent in bos, heide of op open
veld; een veilig gevoel.
Aanmelden uiterlijk dag van tevoren, in verband met overleg over de
plaats van samenkomst, de vertrektijd en wat en hoe. We proberen van
tevoren op de site en facebook aan
te geven waar dat is.
De eerstvolgende data zijn 23 juni,
18 augustus en 22 september.
Voor meer informatie stuur je een
mailtje naar:

bus is gevallen. Geen nood, de volgende datum is donderdag 20 september 2018. Het staat ook in de
agenda van de Mark & Leij site of
op de facebook pagina van Mark &
Leij. Plaats: Bellevue 19.30 – 22.00
uur.

foto@markenleij.nl

Samen gaan fotograferen
Ga een keer mee op fototocht! De
fotowerkgroep trekt er één keer per
maand op zaterdag op uit, ‘s morgens rond 8 uur. Met de fotowerkgroep "het veld in gaan" om daar ter
plekke te gaan fotograferen. Dat is
dan meer stilstaan, zitten of zelfs
liggen, dan lopen. Daarbij kan je
denken aan landschappen, maar ook

21 juni
20 september

Fotocafé
19.30 uur Bellevue

Fototocht
Circa 8.00 uur
foto@markenleij.nl
23 juni
18 augustus
22 september
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Geachte
redactie

Alpenwatersalamamnder fotowerkgroep M&L

Vissenwerkgroep

Tekst: Huub Don

I
datums en locaties
maandag Verzameltijd Beeksysteem
4-jun
19:30
Galdersebeek
18-jun
19:30
Turfvaart/Bijloop
2-jul
19:30
Galdersebeek
16-jul
19:30
Turfvaart/Bijloop
30-jul
19:30
Galdersebeek
13-aug
19:30
Turfvaart/Bijloop
27-aug
19:30
Turfvaart/Bijloop
10-sep
19:30
24-sep
19:30

Locatie kruising met straat:
De Breebroeken
Sintelweg
Galderseweg
Bijloopwegje
Daasdonk
Den Dogdreef
Mastbosdreef
mail vissen@markenleij.nl
mail vissen@markenleij.nl

Adres 'ter hoogte van'
De Breebroeken, Rijsbergen
Sintelweg 26, Breda
Galderseweg 3, Galder
Bijloopwegje 7, Breda
Daasdonk14, Galder
Den Dogdreef, Breda
Roskam 35, Breda

Wie meldt zich aan bij de
quiz commissie?

Mail
bestuur@markenleij.nl

Mail
bestuur@markenleij.nl

Wie wordt onze nieuwe
secretaris?

Wie wordt onze nieuwe
activiteitencoördinator?

Mail
bestuur@markenleij.nl

Mail
bestuur@markenleij.nl

Fuut, foto Harrie Timmermans

Wie wordt onze nieuwe
webmaster?

n het artikel van Olaf van der
Geest over 'akkerende boswachters' (M&L nieuwsbrief 85)
lijken mij de begrippen
'winterakker' en 'zomerakker'
door elkaar gehaald.
Onder 'winterakker' (ook wel
'winterveldjes' of 'winter voedselveldjes') verstaat men doorgaans graanakkers die in het najaar
niet geoogst worden en waarvan het
graan dus als wintervoedsel kan
dienen voor zaadetende (akker-)
vogels zoals bijvoorbeeld de geelgors en de ringmus.
Zomerakkers (ook wel faunaranden) zijn akkers (of akkerranden)
die in het voorjaar met zomergraan
(in lage dichtheid) en/of een
gras-akkerkruidenmengsel zijn ingezaaid en vooral voor akkerflora,
(bestuivende) insecten, vlinders en
kwetsbare broedvogels als patrijs en
veldleeuwerik bedoeld zijn. Aan het
eind van het seizoen worden deze
akkers (c.q. randen) geoogst, omgeploegd en eventueel opnieuw ingezaaid (bijvoorbeeld met een groenbemester).
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Oeverzwaluwen in
zanddepot Alphensebaan
Tekst en foto: Will Woestenberg

I

n het Pinksterweekend heeft
zich op het zanddepot tegenover het voormalige zwembad aan
de Alphensebaan in Chaam een
kleine kolonie oeverzwaluwen gevestigd. Er waren op dat moment
12 nestgangen aanwezig. In het
depot ligt het zand opgeslagen dat
afkomstig is van het natuurzwembad van camping De Flaasbloem.
Het zand uit het depot wordt gebruikt bij de aanleg van de nieuwe
rondweg bij Baarle-Nassau. De afgelopen maanden is er al veel zand
afgegraven, waardoor een mooi
steil wandje was ontstaan dat aantrekkelijk bleek voor een kolonie
oeverzwaluwen. Oeverzwaluwen
kunnen snel en vaak onverwacht
een kolonie vestigen.
De vogels graven zelf holtes in steile zandige oevers van rivieren en
meren of in zandafgravingen. Soms
broeden ze, zoals langs de Alphensensebaan, ook in tijdelijk aangelegde gronddepots met steile wanden.
Op 22 mei, daags na 2e pinksterdag, heb ik bij gemeente AlphenChaam telefonisch melding gemaakt van de vestiging van de oeverzwaluwen in het zanddepot.
Omdat de betreffende ambtenaar de
indruk wekte niet goed te weten wat
ze met de melding aan moest, ben
ik zelf verder gaan bellen. Zodoende kwam ik terecht bij de Omgevingsdienst Noord-Brabant
(ODBN). De ambtenaar vroeg mij
om enkele foto’s. Ondertussen
bleek dat ook de ambtenaar van
onze eigen gemeente niet had stil
gezeten. Ze meldde me dat het
werk, na overleg met de aannemer,
was stilgelegd. Supersnelle en effectieve opvolging van mijn melding dus. Later heeft ook de ge-

meente de melding doorgezet naar
ODBN omdat het bevoegd gezag in
deze, Provinciale Staten van de provincie, het toezicht op de wet Natuurbescherming aan ODBN heeft
gedelegeerd. In een brief aan aannemer “van der Zande” op 24 mei
heeft ODBN een en ander nog eens
duidelijk op papier gezet. De werkzaamheden op het depot hoeven niet
geheel stilgelegd te worden. Tot een
afstand van 20 meter, gemeten vanaf
de steile broedwand, mogen werkzaamheden worden uitgevoerd. Die
afstand is voldoende om verstoring
van de broedende vogels te voorkomen. De aannemer heeft met een
lint een duidelijke afscherming aangegeven waarbinnen niet mag worden gewerkt tot circa september. Nu
maar hopen
dat er jongen zullen
uitvliegen.
We houden
het bij.
Mark
&
Leij heeft
grote waardering voor
het snelle
handelen
van zowel
onze eigen
gemeente
als ook van
de Omgevingsdienst
Noord-Brabant. Uiteraard mag
ook de snelle
actie
door aannemer
Van
der Zande
niet onvermeld blijven. Daags
na de eerste

melding was de broedlocatie keurig
afgezet met een lint. Wij gaan er
dan ook van uit dat de oeverzwaluwen een ongestoord broedseizoen
tegemoet gaan.

Wie wordt onze nieuwe
webmaster?
Mail
bestuur@markenleij.nl

Wie meldt zich aan bij de
quiz commissie?
Mail
bestuur@markenleij.nl
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Terugblik cursus natuurfotografie
gegeven door Dick Klees
Tekst en foto’s: fotowerkgroep M&L

T

waalf deelnemers voor de cursus die
als een pop-up zo snel was opgekomen, zo leek het voor sommigen… toch
een mooi resultaat! Dus ja als je in het
voorjaar lekker aan het fotograferen wil,
is het wel handig met extra informatie aan
de slag te kunnen gaan, nu is het praktijktijd! Dick gaat in het najaar nog afsluiten
met nog een praktijkles èn een evaluatie
avond.
Onlangs hebben we gepolst bij de cursusleden hoe ze deze cursus ervaren hebben,
en één van hen gaf het zo mooi weer:
De cursus bestond uit vier avonden theorie,
gevolgd door drie praktijkdagen.
De theorie vond ik erg pittig, maar gelukkig
kregen we ook alles op papier in een map
om thuis na te lezen. Verder maakte Dick
gebruik van dia’s en toonde daarmee diverse foto’s met uitleg over het hoe en waarom
deze foto zo genomen was. Je kunt bijvoorbeeld een “verhaal” maken door een bepaalde foto in een context van andere foto’s
te plaatsen. Ook keken we naar de compositie, enz.
Ons huiswerk bestond uit het aanleveren
van enkele foto’s (met opdracht) op een
USB-stick, welke getoond werden tijdens
de theorie-avonden en gezamenlijk beoordeeld werden. Zeer waardevol!
Verder kwam nog aan bod: de uitrusting
van de fotograaf. Deze heeft niet alleen een
camera, maar ook diverse lenzen met uiteenlopende mogelijkheden, met voor- en
nadelen, en een stevig statief. Dit alles gaat
in een tas, waar ook nog ruimte is voor andere praktische zaken, zoals een plastic zak
(regen) en een knielap.
Alles draait om “leren kijken” en “wat wil
ik de kijker laten zien”.
De dagen “in het veld” waren ook waardevol: we kregen opdrachten uit te voeren,
zoals met tegenlicht fotograferen of scherptediepte in een foto brengen. Ook leerden
we te laten zien wat je op één vierkante

meter kunt waarnemen. Ik zag heel
veel wijngaardslakken, op aanwijzing van Jan!
Al met al boeiende avonden en dagen. Ik heb gezien dat ik nog heel
veel kan leren bij de fotowerkgroep.
Ondanks het feit dat Dick het
soms erg moeilijk had met alles op
tijd in te passen, omdat hij het onvoorzien veel te druk had met de
wolven (vanuit het hele land wordt
hij gevraagd), zijn we hem dankbaar dat hij de cursus wilde geven.
We kunnen weer verder!
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Manifest Mark & Leij

Tekst: werkgroep externe contacten Mark & Leij

M

et dit manifest wil Mark &
Leij (M&L) anticiperen op
de nieuwe omgevingswet. De natuurvereniging zet de intentie van
deze wet af tegen de huidige gang
van zaken. Verder biedt M&L de
gemeenten handvatten meer te investeren in het voortraject van
nieuwe ontwikkelingen. Ook willen
we graag onderzoeken welke gebiedsontwikkelingen bij de gemeenten Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze en Rijen er zich
voor lenen om breed opgepakt te
worden. Met een gezamenlijke gebiedsvisie kunnen plannen en initiatieven integraal worden beoordeeld in hun onderlinge samenhang en passend gemaakt worden
in de totale visie op het gebied.
Dit manifest is voor alle ontwikkelingen, met de nadruk op
(recreatieve) ontwikkelingen in of
nabij kwetsbare natuur.
Huidige praktijk
De laatste jaren hebben de Natuurvereniging Mark & Leij en de Brabantse Milieufederatie enerzijds en
de gemeenten anderzijds veel tijd
en energie besteed aan het respectievelijk opstellen en behandelenvan bezwaarschriften en verweerschriften over zaken die natuur,

milieu en landschap betreffen. Soms
liepen (lopen) deze procedures tot
en met de Raad van State. Dit kost
(te) veel negatieve energie. Nog altijd lopen de inzichten ver uit elkaar.
Ons inziens wordt de druk op de
natuur, het milieu en het landschap
te groot.
Als voorbeelden van nu lopende
zaken noemen we ’t Zand, de Oude
Maastrichtse Baan, het beheer van
het Chaamse Bos, de lichtmasten bij
de Leeuwerik Bavel AC, een camping te Kwaalburg en straks mogelijk een ‘Wellness’ centrum, een
fietsallee, een windmolenpark, de
Steppe van Jeppe, etc.
Zoals de communicatie nu verloopt,
schaadt dit (op lange termijn) onherroepelijk niet alleen het imago van
de (cittaslow) gemeenten, maar ook
die van onze natuurvereniging en
tevens de ecologische kwaliteit van
onze leefomgeving. Bovendien leiden al deze procedures zelden tot
een kwalitatieve verbetering van
natuur en landschap.
Anticiperen op Omgevingswet
Wij zouden graag het volgende zien
veranderen: relevante partijen worden in het voortraject betrokken bij
alle nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van natuur, milieu en land-

schap. De benadering van de gemeenten wordt meer integraal door
bijvoorbeeld het inschakelen van
een ecoloog, die (mede) aanvragen
toetst op de hieronder vermelde
criteria. We kunnen ons niet aan de
indruk onttrekken dat aanvragen nu
vooral op economische gronden
getoetst worden en de gemeenteraad soms verkeerd of onvolledig
voorgelicht wordt.
Ons voorstel past ook beter in de
kernvisie van de nieuwe omgevingswet: investeer in het voortraject en voorkom procedures.
De gemeenten vervullen dan veel
meer een spin-in–het-web functie.
We citeren uit de Omgevingswet:
“De rol van de gemeenten verschuift van een besluitvormende
naar een faciliterende en cocreërende rol”. Een aantal gemeenten is hier al mee begonnen,
omdat ze inzien dat er zo niet alleen tijd en geld bespaard wordt,
maar ook het investeren van negatieve energie wordt voorkomen. Bij
het vroegtijdig meepraten, kunnen
we bovendien ‘zwakke’ punten
voortijdig onderkennen.
Doortrekken naar ABG-breed
De gemeentebesturen van BaarleNassau, Gilze-Rijen en Alphen-

Bleeke Heide, foto Joost van den Ouweland

Omdat we als natuurvereniging
duidelijk willen communiceren en
aan alle partijen willen aangeven,
dat we wél graag meepraten,
maar in principe de natuur en het
milieu willen sparen, hebben we
een manifest opgesteld. Het doel
is, dat men ons niet voor een karretje zal spannen. Wij denken
mee, maar ons uitgangspunt is en
blijft: het behouden en verbeteren van onze leefomgeving, de
natuur en het milieu. Het manifest luidt als volgt.

13

Mark & Leij Nieuwsbrief

Chaam zijn (tot nu toe) autonoom
op het gebied van recreatie. Ons
voorstel zou zijn om gezamenlijk
een visie voor toetsingscriteria op
te stellen, waarop nieuwe ontwikkelingen/aanvragen uniform getoetst kunnen worden. Dit verhoogt
(financieel) ook de mogelijkheid
‘experts’ in te schakelen. Nu vindt
het toetsen en beoordelen van aanvragen door afzonderlijke gemeenten vooral plaats om hen moverende redenen.
Zo willen we bereiken dat afwegingen, toetsingscriteria, voorlichting (bijvoorbeeld aan de gemeenteraad) op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau integraal, evenwichtig, professioneel
en inzichtelijk worden en mogelijke onderlinge concurrentie
omgevormd wordt naar gemeenschappelijk belang.




Rol Mark & Leij
Mark & Leij zal in al deze zaken
handelen overeenkomstig de door
haar geformuleerde doelstellingen
die in elke M&L-nieuwsbrief vermeld worden. Dit willen we vooral
doen door samen te werken met
respect voor wat er in de streek
leeft (zowel in de natuur als bij de
mensen). Om onze inbreng kracht
bij te zetten trekken we vaak op
met de Brabantse Milieufederatie,
Natuur- en Landschapsvereniging
Gilze en Rijen en andere verwante
verenigingen.

Conclusie
Het recreatief aanbod moet leiden
tot meer verscheidenheid. In een
cittaslow gemeente als AlphenChaam denken we dan bijvoorbeeld
aan B&B’s, een wandelhotelletje,
een kleinschalige ouderencamping,
een fietscampinkje, ezeltrektochten,
etc. Een grootschalig project als
‘Wellness’ hoort daar ons inziens
niet in thuis. Dit soort projectontwikkelaars en durfinvesteerders gaat
het vooral om het commerciële belang.
Ook in de gemeenten Gilze-Rijen
(Chaams bos) en Baarle-Nassau (dal
van het Merkske) is veel kwetsbare
natuur. Daarom is het goed om als
ABG-gemeenten een gezamenlijke,
integrale visie te ontwikkelen op
grond waarvan aanvragen getoetst
worden.
Mark & Leij staat in principe open
voor alle plannen en ideeën en zal

Handreiking
Ten aanzien van het recreatiebeleid
in kwetsbare natuurgebieden
(meest actueel nu) willen we, samen met de Brabantse Milieufederatie, de gemeenten graag een
handreiking bieden voor een visie
en toetsingscriteria om zo tot een
afwegingskader te komen.
Individuele aanvragen voor
‘recreatie in kwetsbare natuur’ zouden beoordeeld moeten worden op:

De druk op natuurwaarden,
rust en duisternis;

De waarden van het landschap;






Verkeer;
Klimaatbestendig landschap
(niet in beekdalen of in waterbergingsgebied);
Niet in weidevogelgebied en
leefgebieden voor kwetsbare
soorten;
Niet in of nabij stiltegebieden;
Niet in grondwaterbeschermingsgebieden;
Als een VAB (Vrijkomende
Agrarische Bebouwing) of
stopperslocatie geschikt is
voor de vestiging van een
recreatiebedrijf dan moet het
bedrijf landschappelijk ingepast worden (bijv. inheemse
plantensoorten) met ruimte
voor klimaatadaptie (water
vasthouden, bestrating, bomen, zonne-energie etc.).

zo veel als mogelijk een bijdrage
leveren. Onze doelstellingen zijn
ons referentiekader. Op grond daarvan vinden we dat alle initiatieven
met een negatieve invloed op natuur, landschap en milieu niet moeten worden toegestaan of (met compensatie) tot een minimum moeten
worden beperkt.
Namens het Bestuur van Mark &
Leij,
Wim Gijzen (voorzitter)
Johan Schaerlaeckens (coördinator commissie externe contacten)

Op de valreep nog even een aanvulling kort voor de sluitingsdatum
van deze Nieuwsbrief.
NLGR is medeondertekenaar geworden. Zij stuurden ons de volgende tekst:
Geacht bestuur,
Jullie hebben, ter beoordeling, aan
het bestuur van Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen
(NLGR) het manifest gestuurd. Na
het lezen hiervan kunnen we als
NLGR het manifest alleen maar
ondersteunen. Gezamenlijke inbreng maakt ons zeker sterker. Wij
verlenen hierbij toestemming om
het manifest ook in naam van NLGR te versturen.
Met natuurvriendelijke groeten,
Natuur- en Landschapsvereniging
Gilze en Rijen
Mark & Leij stimuleert zo veel mogelijk instanties om samen met ons
het manifest te ondertekenen.

Wie wordt onze nieuwe
secretaris?

Wie wordt onze nieuwe
activiteitencoördinator?

Mail
bestuur@markenleij.nl

Mail
bestuur@markenleij.nl
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Wandeling 27 mei
in ’t Broek
Tekst: Ditty Koopmans
Foto’s: fotowerkgroep M&L

Wie meldt zich aan bij de
quiz commissie?

Mail
bestuur@markenleij.nl

Mail
bestuur@markenleij.nl

Kijkscherm in ‘t Broek

Wie wordt onze nieuwe
webmaster?
Mail
bestuur@markenleij.nl

Wijngaard Dassemus

De Gids

We hebben een mooie wandeling
gehad met 20 deelnemers. Vijf
minuten voor het einde zijn we
kletsnat geregend en hebben
toen nog 3 wijnen geproefd op de
wijngaard Dassemus. De gids
deed het heel goed. Ik heb een
flink aantal wandelaars gesproken en die zeiden allemaal op de
hoogte te zijn geraakt door de
Chaamse “We are food” folder.

Wie wordt onze nieuwe
activiteitencoördinator?

15

Mark & Leij Nieuwsbrief

Privacyverklaring Natuurvereniging Mark & Leij
Tekst: Ditty Koopmans
Bescherming van uw gegevens
Natuurvereniging Mark & Leij
(hierna: Mark & Leij) garandeert
voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website.
In deze verklaring leest u welke
persoonsgegevens wij verwerken,
wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u
nog vragen hebt.
Wat doen we met uw gegevens
In het kader van onze verenigingsactiviteiten, legt Mark & Leij gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, e
-mailadres en in sommige gevallen
uw telefoonnummer en adres).
Mark & Leij gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van activiteiten. Uw gegevens worden door
Mark & Leij gebruikt voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld
voor facturen en nieuwsbrieven.
Openbaar maken
Mark & Leij zal uw gegevens nooit
uit zichzelf openbaar maken. Let
op: in sommige gevallen zijn we
door de overheid echter verplicht
om gegevens naar buiten te brengen.
Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.
Gegevens wijzigen
U heeft recht op inzage, correctie
of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact
met ons op.
Websites van andere bedrijven
Mark & Leij is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links aan
Mark & Leij gekoppeld zijn. Lees

daarom de privacyverklaring van
deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.
Cookies
Door cookies te gebruiken zorgen
we ervoor dat u bepaalde acties niet
opnieuw hoeft uit te voeren. We
herkennen de voorkeuren die u heeft
opgegeven bij een eerder bezoek
aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. De cookies kunnen
door derden worden gebruikt om de
website te helpen analyseren. Met
de informatie uit de cookies (zoals
IP-adres en webactiviteit) kan worden voorkomen dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt. Ook
kan hiermee klikfraude worden tegengegaan en worden er advertenties geselecteerd die relevanter voor
u zijn.
U kunt de cookies verwijderen via
de instellingen van uw browser. Zie
voor meer informatie over in- en
uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu
van uw internetbrowser.
Wijzigingen in privacyverklaring
Mark & Leij houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.
Raadpleeg deze verklaring daarom
regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem
contact met ons op via
info@markenleij.nl

Wie wordt onze nieuwe
secretaris?
Mail
bestuur@markenleij.nl

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

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

I
Pimpelmees, foto Harrie Timmermans

n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van
milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven.

Buxusrups moet snel op vogelmenu
De buxusrups verovert Nederland.
Zijn vraatzucht verandert de groene
buxus in dorre struiken.
Ooit felgroen gebladerde buxussen
staan er in veel Nederlandse tuinen
maar treurig bij. Vaalbruin en verdord zien ze eruit alsof ze weken
geen water hebben gekregen. Maar
niets is minder waar: de populaire
plant is niet verdord, maar kaalgevreten door hongerige buxusrupsen.
Een jaar of tien geleden kwam de
rups uit Azië, waarschijnlijk met
een lading planten. De 'invasie' begon in het zuidoosten. Als een olievlek verspreidden de rupsen zich
over het hele land. "Omdat het een
invasieve exoot is, heeft de rups in
principe geen natuurlijke vijanden",
verklaart ecoloog Kars Veling van
de Vlinderstichting. Maar er gloort
hoop. "Die natuurlijke vijanden
beginnen er wel te komen. Het is
voor vogels een leerproces, zij moeten ontdekken dat er in de buxus
iets te halen valt. We hebben al ge-

zien dat kauwen en mezen ermee
aan de slag gaan."
Veling denkt dat de plaag de komende jaren af zal nemen. "Hij is er
nu en zal niet meer verdwijnen,
maar het zou me niets verbazen als
de plaag minder wordt."
De rups is weliswaar een invasieve
exoot, maar hij tast geen andere
planten of dieren aan. "Hij eet alleen
buxus", weet Veling. "Het is niet zo
dat hij bij gebrek aan buxus op zoek
gaat naar andere planten. Als de
rups geen buxus kan eten, gaat hij
dood."
Een oplossing zou dus zijn om de
buxus te vervangen door bijvoorbeeld een inheemse plant als een
liguster. Er zijn biologische bestrijdingsmiddelen en je kunt ook handmatig de rupsen en poppen weghalen. Chemisch bestrijden ziet de
Vlinderstichting liever niet, zeker
niet nu vogels de rupsen herkennen
als eten en daardoor dus de gebruikte gifstoffen binnen kunnen krijgen.
Op Twitter worden foto's gedeeld
van nestjes met dode koolmezen, er
wordt gewezen naar rupsengif als
schuldige. Maar de Vogelbescherming wil daar nog niet zo stellig in
zijn. Er is wel een toename in het
aantal meldingen van dode koolmezen, maar of dit direct door rupsengif komt, is nog niet zeker. Het zou
ook door het warme weer of door
voedseltekort kunnen komen. Er
moet ook nog meer onderzoek gedaan worden.
Bron: Trouw
In de Gelderse Poort is de cirkel
weer rond
In natuurgebied de Gelderse Poort
bij Nijmegen wordt een dood veulen
opgenomen in de natuurlijke kringloop van leven en dood. Het jonge
konikpaard is dood geboren en kan
niet worden afgevoerd. Het kadaver
blijft liggen zodat talloze aaseters
zich er te goed aan kunnen doen.
In de Gelderse Poort zijn bloemrijke
graslanden, moerassen, ruigtes, stru-

welen en bossen waar kuddes runderen en paarden doorheen trekken. Deze grote grazers leven hier
het hele jaar door in natuurlijke
sociale kuddes met jonge en oude,
mannelijke en vrouwelijke dieren.
Zij leven onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden. De dieren
zijn geselecteerd op hun zelfredzaamheid en krijgen zelfstandig
jongen. Alleen wanneer een dier
directe zorg nodig heeft, grijpt kuddebeheerder FREE Nature in. Om
de aanwas in natuurlijke kuddes af
te stemmen op wat de omgeving te
bieden heeft, haalt FREE Nature af
en toe dieren uit het gebied. Dieren
die niet terecht kunnen in andere
natuurgebieden worden geslacht;
het vlees wordt verkocht als wildernisvlees.
Als wildlevende paarden en runderen in de Gelderse Poort doodgaan,
worden ze normaal gesproken afgevoerd en ter destructie aangeboden. Dit is anders bij wilde dieren
zoals konijnen en reeën die na hun
dood mogen blijven liggen om deel
uit te maken van de natuurlijke
cyclus van leven en dood. De jonge
konik die dit voorjaar is doodgegaan kan echter niet uit het gebied
worden weggehaald en mag daar-

Konik tussen bootjesven en parkeerplaats Merkske, foto Corrina van Kakerken

Uitgelicht

om op aanwijzen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) als zogeheten
'buitenmachtelijk-' of
'kringloopkadaver' blijven liggen
om opgenomen te worden in de
natuurlijke kringloop. Het gaat
hierbij om een uitzondering die
valt binnen de bestaande wet- en
regelgeving.
Het laten liggen van grote dode
dieren in de natuur is niet gebruikelijk in Nederland. ‘Dood doet Leven’ wil grote kadavers weer een
plek geven in de natuur, zodat de
talrijke aaseters opnieuw aan hun
trekken komen. Natuur is een oneindige cyclus van leven en dood.
Het is eten en gegeten worden. Organismen groeien en bouwen weefsel op. Dat weefsel zal ooit in levende of dode vorm weer tot voedsel dienen. Er zijn in de natuur grote aantallen dieren en planten die
gespecialiseerd zijn in de afbraak
van dood weefsel. Tal van zeldzame dieren zijn afhankelijk van de
beschikbaarheid van grote kadavers. De aanwezigheid van een
goede gemeenschap van aaseters
als raaf en zeearend zorgt hierbij
voor een snelle en effectieve afbraak.
Steeds meer dringt het inzicht door
dat het tegen de wetten van de natuur indruist om kadavers uit het
natuursysteem te verwijderen. De
dood van het ene dier betekent letterlijk het (over)leven van een ander.
Bron: ARK Natuurontwikkeling
De Zandmotor werkt: bouwen
met de natuur
In 2011 legden Rijkswaterstaat en
de provincie Zuid-Holland de
Zandmotor aan voor de kust tussen
Monster en Kijkduin. De Zandmotor is een opgespoten landtong die
onze kust beschermt en die inmiddels een thuis is voor veel dieren.
Zo vinden schelpen als het nonnetje, verschillende soorten wormen
en meeuwen hier een geschikte
plek. Op rustige momenten komen
er ook zeehonden.

Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is aan het strand
twee kilometer breed. Sleephopperzuigers hebben het zand tien kilometer ver uit de kust vandaan gehaald. In totaal was er 21,5 miljoen
kuub zand nodig. Dat staat gelijk
aan 800 Olympische zwembaden.
De bedoeling is dat zeestromingen
het zand voor ons op de juiste plek
leggen. Door in één keer een grote
hoeveelheid zand te storten, voorkomen we herhaaldelijke verstoring
van de kwetsbare zeebodem. Een
mooi voorbeeld van ‘bouwen met de
natuur’.
Wetenschappers onderzoeken hoe
de Zandmotor zich ontwikkelt, om
te kunnen vaststellen of deze innovatieve methode van kustbescherming inderdaad werkt. Uit een evaluatie van de eerste vijf jaar blijkt
dat het zand zich onder invloed van
wind, golven en stroming volgens
plan geleidelijk noord- en zuidwaarts verplaatst. Het gebied is
steeds meer gaan lijken op de dynamische kustnatuur zoals we die kennen van de Waddeneilanden. Als dat
inderdaad zo is wordt ook het experiment voortgezet. Overigens krijgt
het concept nu al navolging: in het
Engelse Norfolk is in 2017 een vergelijkbaar project aangelegd om de
kust te beschermen tegen zware
stormen.
Bron: Provincie Zuid-Holland
Gezegend zalmtrio in de Delta
Tijdens de “Week van Ons Water”
hebben vrijwilligers en belangstellenden in heel Nederland vissen geteld. In de Deltawateren gebeurde
dit met een groot sleepnet, een zgn.
‘zegen’. De inspanningen zijn beloond, de onderzoekers telden maar
liefst drie zeldzame zalmachtigen:
houting, zeeforel en spiering! Deze
drie soorten hebben allen baat bij
een natuurlijke delta met een open
verbinding naar zee.
De onderzoekers zijn in het bijzonder nieuwsgierig naar het effect van
de ‘Kier’ in de Haringvlietsluizen.
Wordt het Haringvliet door deze
opening weer de kraamkamer die

het ooit was? Op 8 en 9 mei zijn
twee excursies ondernomen: naar
de Biesbosch en naar de monding
van het Haringvliet bij Rockanje.
In de Biesbosch werd de Kleine
Noordwaard bevist. De vangst bestond uit honderden jonge windes,
een paar flinke alvers, baarsjes,
driedoornige stekelbaars, een paar
kleine modderkruipers, tientallen
zwartbekgrondels, één witvingrondel en een paar pontische stroomgrondels. De verbinding met zee
werd duidelijk toen we een paar
mooie botten vingen. In totaal vingen we vier houtingen van zo’n 3,5
centimeter: dit zijn jongen van dit
jaar. Dat is heel bijzonder, aangezien de houting begin 20e eeuw
uitstierf in Nederland. De houting
kan in ons rivierengebied verder
gaan profiteren van vrije migratie
tussen Noordzee en Haringvliet.
Het Haringvliet was vroeger een
belangrijke brakke kraamkamer
waar het in het voorjaar en in de
zomer krioelde van de jonge vis. De
massale aanwezigheid van jonge vis
maakte het Haringvliet tot een
voedselrijk systeem waar roofvissen, visetende vogels en zeezoogdieren van profiteerden. Nu ligt die
functie alleen nog aan de zeezijde
van de Haringvlietdam. Ook daar
telden de onderzoekers tienduizenden vissen, en honderden wolhandkrabben. De vangst bestond hoofdzakelijk uit jonge haring en sprot.
Daarnaast vingen ze ook koornaarvissen, driedoornige stekelbaars,
brakwatergrondels, botten en een
kleine zeebaars. Als klap op de
v u u rp ijl w erd en d ri e jonge zeeforellen en twee spieringen
gevangen. Beide soorten groeien op
in zee en moeten naar zoet water
om te paaien: een open Haringvliet
is daarom van levensbelang.
Vanaf september 2018 kunnen de
soorten van brak water en de soor-

zeeforel, foto Sportvisserij Nederland
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ten die tussen zout en zoet water
trekken profiteren van de ‘Kier’ in
de Haringvlietdam. Wie weet komt
ook de kraamkamerfunctie van het
Haringvliet gedeeltelijk weer terug.
Bron: Stichting Ravon

Grizzly

Tekst: Liza van
Velzen, boswachter Staatsbosbeheer

H

et is inmiddels weer drie jaar
geleden dat wij te maken
kregen met een flinke en vooral
hardnekkige brand in het Prinsenbosch, naast de Chaamse bossen.
De (aangestoken) brand wakkerde
door de wind flink aan en de
brandweer had er een hele klus aan
om de brand uit te krijgen.
Omdat de brand ook in de grond zat,
duurde het verschillende dagen voor
het gevaar volledig geweken was.
Regelmatig moesten we weer oplaaiende vuurtje bestrijden. Er zijn
indrukwekkende video’s van deze
brand, zie bijgevoegd filmpje.
Deze brand heeft flinke impact gehad op mij en mijn collega’s, net als
een aantal andere flinke branden die
we in onze terreinen hadden. Dat
komt ook omdat je steeds weer geconfronteerd wordt met de gevolgen
van de brand. We zien de gevolgen
nog jarenlang in het veld.
Green flush
Na de brand komt de ‘green flush’,
een tijdelijke verrijking van voedingsstoffen in het gebied, waarbij
alles gaat groeien en bloeien. Het
terrein hebben we na de brand geschikt gemaakt om zich opnieuw te
gaan ontwikkelen. Inmiddels is op
een aantal plekken spontane verjonging opgekomen. Afgelopen najaar
en dit voorjaar is het overige deel
ingeplant met een variatie aan bomen, namelijk eik, douglas, beuk,
lariks, esdoorn, grove den, berk en
nog wat struikgewas.
Ga zelf kijken naar de verjonging
Ik zou nu foto’s kunnen plaatsen
van deze verjonging maar liever
nodig ik je uit om zelf te gaan kijken. Je kan deze het beste zien vanaf

de grote Slingerdreef (vanaf de
Chaamseweg de Slingerdreef in
fietsen, zie het hieronder geplaatste
kaartje). En als je daar bent: bedenk dan dat deze verjonging belangrijk is voor de toekomst. Ook
de generaties na ons hebben bossen
nodig voor natuurbeleving en houtproductie en gezonde lucht.
Tijdens de brand zijn nesten van de
op grond broedende nachtzwaluwen verloren gegaan maar gelukkig zijn de vogels ongeschonden
gebleven. Zij zijn ook dit jaar teruggekeerd en we hopen op broedsucces. Hopelijk heeft ook de populatie levendbarende hagedissen
zich kunnen herstellen.
Nachtzwaluw, foto Wikipedia
Levendbarende hagedis, foto
Ravon

Jacht op grizzly's weer toegestaan
in Wyoming
De invloed van Trump doet zich
ook gelden op het gebied van natuur en landschap. Voor het eerst in
44 jaar staat de Amerikaanse deelstaat Wyoming de jacht op grizzlyberen weer toe. Jagers mogen deze
herfst maximaal 22 grizzlyberen
doodschieten die ze tegenkomen
buiten het nationale park Yellowstone.
Deze beslissing volgt op het eerdere
besluit om de grizzlyberen van de
lijst met bedreigde diersoorten te
schrappen. De reden voor het
schrappen: volgens een rapport van
de Amerikaanse Fish and Wildlife
Service is het aantal beren ten opzichte van de voorbije jaren gestegen en is het daarom niet langer
nodig om ze te beschermen.
Wyoming is nu de eerste deelstaat
die het jagen op beperkte schaal
toestaat. Terwijl jagers en lokale
boeren uitkijken naar de jacht, doen
dierenrechtenactivisten en indianen
er alles aan om het dier voor die tijd
weer op de lijst van bedreigde diersoorten te krijgen.
Onder een online-petitie werden in
de eerste dagen al meer dan
200.000 handtekeningen gezet. Ook
lopen er verschillende rechtszaken.
Grizzlyberen, die zich erg langzaam
voortplanten, werden bijna uitgeroeid in de jaren zeventig. Daarop
werd een jachtverbod ingesteld. En
met succes, want er lopen nu ongeveer 2000 grizzlyberen
rond. Wyoming meent dat de beperkte jacht het bestaan van Yellowstone-grizzlyberen niet in gevaar brengt.
Bron: AD

Nieuw bos na brand

Wie wordt onze nieuwe
webmaster?
Mail
bestuur@markenleij.nl

Wie meldt zich aan bij de
quiz commissie?
Mail
bestuur@markenleij.nl
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Waarnemingen in de streek

I

n het afgelopen voorjaar werden heel wat meer e-mails
naar mij verzonden dan afgelopen
winter. Vrijwel dagelijks kwamen
meerdere e-mails binnen en de
rubriek “Uit de mailbox” bevat
dan ook slechts een deel van het
werkelijke aantal berichten dat
werd verstuurd. Ook onze zuiderburen stuurden waarnemingen op,
waarvan een aantal buiten het
werkgebied van onze vereniging.
De rubriek heet “Waarnemingen
in de streek”. Opvallende waarnemingen uit de Belgische Kempen
zullen hier ook worden vermeld.
Uit deze reeks van waarnemingen
is een overzicht samengesteld,
waarbij de website Waarneming.nl
ook weer is geraadpleegd voor
onze streek.
Heb je een leuke waarneming:
blijf hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.
Een (niet zo willekeurige) greep
uit de waarnemingen
Zoals elk voorjaar trekken de steltlopers die de winter in Afrika hebben doorgebracht vanaf begin
maart door, waarbij de Bleeke Heide en de Castelreesche Heide in
trek zijn. Vele soorten steltlopers
foerageren dan een of meerdere
dagen langs de modderige oevers
van de waterplassen. In totaal werden evenals vorig jaar 24 soorten
steltlopers gezien, waaronder goudplevier, kluut, zwarte ruiter, Temmincks strandloper, gestreepte

strandloper en bokje. Op 7 maart
werd een groepje van 11 goudplevieren gezien op de Bleeke Heide en
op 27 mei werden 27 bosruiters
eveneens gezien op de Bleeke Heide. Rode wouwen werden dit voorjaar regelmatig gezien en er werd
slechts één zwarte wouw gezien. Op
29 april werd op de Bleeke Heide
een dwergmeeuw gespot. Opvallend
was verder de waarneming van een
grote zaagbek, vlak over de grens op
het Bootjesven (24 maart). Van 7 tot
en met 13 april werden een aantal
beflijsters gezien in de streek, in
kleinere aantallen dan voorgaande
jaren. Op 21 april werd een visarend
gezien boven het Ossengoor en op 1
mei en 28 mei werd een velduil gezien, respectievelijk op de Regte
Heide en de Bleeke Heide. Op 25
april werd een visdief waargenomen
op de Regte Heide. Zwarte sterns
werden in mei alleen gezien op de
Bleeke Heide. Opvallend was verder
het relatief grote aantallen waarnemingen van de kleine bonte specht.
Op 1 mei werd een steppekiekendief

Zwarte ooievaar,
foto Piet Munsterman,
stichting saxifraga

Tekst: Jan Vermeulen

gezien op de Regte Heide, de 3e
waarneming ooit in het Mark &
Leij gebied. In maart werd de middelste bonte specht diverse malen
gezien in de landgoederen bij
Chaam en Ulvenhout.
Kleine aantallen lepelaars werden
het gehele voorjaar gezien, vooral
op de Castelreesche Heide en de
Bleeke Heide. De grote zilverreiger
werd in het voorjaar regelmatig gezien door het gehele Mark & Leijgebied. Kwartels werden alleen gehoord/gezien op de Castelreesche
en de Bleeke Heide. Nachtzwaluwen werden gezien op de Regte
Heide en de Chaamse Bossen.
Hoopvolle en zorgelijke ontwikkelingen
Een herhaling van de voorgaande
jaren. Met de roodborsttapuit, grasmus, zwartkop, tuinfluiter, blauwborst en de spotvogel gaat het goed
en deze vogels worden van alle
kanten gemeld voor deze rubriek.
Het voorjaar is echter ook voor diverse soorten aanleiding om zich
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(alweer) ernstige zorgen te maken.
Met de nachtegaal gaat het al jaren
niet goed, alhoewel er dit jaar wat
meer waarnemingen waren dan vorige jaar. De waarnemingen van de
nachtegaal komen alleen van het
natuurgebied ’t Merkske en de Regte Heide. Met de zomertortel is het
zeer droevig gesteld met slechts 4
waarnemingen van Landgoed de
Hoevens, ’t Merkske, WortelKolonie en de tuin van Henk Laarhoven. Het ziet er naar uit dat we
die vogel gaan verliezen.
Met de grutto gaat het bergafwaarts
en er broeden enkele nog een paar
exemplaren op de Bleeke Heide en
de Castelreesche Heide. Met de
wielewaal gaat het bar slecht en er
werden slechts 3 waarnemingen
gemeld, een uit de Retten, een uit
de Hoekbeemden en een op de
Bleeke Heide (!). Met patrijzen lijkt
het wat beter te gaan dan voorgaande jaren en de aantallen waarnemingen zijn toegenomen, maar het aantal is een fractie van de aantallen
die jaren geleden gezien werden.
De fluiter, vroeger een vogel die je
op de landgoederen en in de staatsbossen regelmatig hoorde, wordt
nauwelijks meer gezien en lijkt verdwenen. Met de koekoek gaat het
wat beter en er zijn beslist veel
meer waarnemingen gemeld dan
vorig jaar. Het is onduidelijk waarom de ene soort weer wat vooruitgaat en een andere soort achteruitgaat. Slechtere omstandigheden in
overwinteringgebieden, klimaatsverandering, biotoop, minder insecten? Wie het weet mag het zeggen!

Bijzondere waarnemingen
Zwarte Ooievaar (foto pag. 19)
De zwarte ooievaar werd maar
liefst 6 maal gezien dit voorjaar.
Vooral deze eeuw wordt de zwarte
ooievaar gezien, in tegenstelling tot
de vorige eeuw, toen deze ooievaar
maar enkele malen werd gezien. Dit
kan natuurlijk ook komen, omdat er
de laatste jaren veel meer vogelaars

Raaf,
foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga
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rond lopen dan vroeger. In Nederland wordt de zwarte ooievaar alleen op doortrek gezien en duikt
steeds vaker op. In mei en in augustus worden de meeste zwarte ooievaars hier gezien. Vaak gaat het dan
om niet-geslachtsrijpe dieren, die
tijdens hun omzwervingen ons land
bezoeken. Soms blijven vogels in de
zomer in Nederland hangen. Een
broedgeval is nog niet aangetoond
Raaf
Dit voorjaar is tot driemaal toe een
raaf gezien in onze streek. Ook het
afgelopen najaar werd een raaf enkele malen gezien. Het lijkt er op
dat dit verkenningsvluchten zijn en
dat we binnenkort deze raaf als
broedvogel mogen begroeten. In
vroeger eeuwen was de raaf in Nederland een gewone en verspreide
broedvogel. Door de vooral op bijgeloof berustende, felle bestrijding
en de (vermeende) concurrentie met
jagers nam de soort echter snel in
aantal af, en rond 1900 was hij zeldzaam geworden. In 1944 vond in
Zuid-Limburg het laatste broedgeval
plaats. Sinds 1976 broeden er weer
(geïntroduceerde) wilde raven in
Nederland. Aanvankelijk alleen op
de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, later ook elders, zoals in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. Is de
laatste decennia sterk toegenomen
als broedvogel, vooral in Drenthe.
Ooievaar
Sinds dit voorjaar is er een tweede
broedgeval van de ooievaar in onze

streek in Rakens op de grens van
de Hondsdonk en Luchtenburg. De
Ooievaar was rond 1910 een bekende verschijning, met landelijk
tenminste 500 broedparen. Na een
decennia lange afname, vooral een
gevolg van intensiever agrarisch
grondgebruik, waren er rond 1990
maar 10 paren over. Het fokken,
uitzetten en bijvoederen van ooievaars, begonnen in 1969, wierp na
een lange aanloop vruchten af. De
stand herstelde niet alleen na 1990
maar groeide zelfs tot meer dan
800 paren. De betrokken vogels,
merendeels afstammelingen van
het fokproject, vertonen in toenemende mate weer 'wild' gedrag. Zo
trekt het merendeel van de jonge
vogels weg. De verspreiding, lange
tijd sterk geconcentreerd rond de
voormalige fokcentra, wordt geleidelijk ruimer. Zelfs in Oost- en
Zuid-Nederland broeden tegenwoordig enkele ooievaars. Ook
over de grens in Duitsland is eenzelfde ontwikkeling gaande als in
Nederland.
Grauwe Klauwier
Op 4 mei en 23 mei werd respectievelijk op de Regte Heide en de
Bleeke Heide een grauwe klauwier
gezien. De grauwe klauwier is een
zeldzame verschijning in onze
streek en is in totaal 31 maal gezien sinds 1993. De grauwe klauwier staat op de Rode Lijst van
Nederlandse broedvogels als
'bedreigd'. De afname van de grauwe klauwier in de vorige eeuw
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Gestreepte Strandloper
Van 27 april tot en met 30 april
waren er 2 gestreepte strandlopers
op de Bleeke Heide. Vogelaars van
heinde en verre hebben deze Amerikaanse dwaalgasten hier gezien.
Het was niet de eerste keer dat deze steltlopers op de Bleeke Heide
gezien werden. In 2015, 2010,
2007 en 2004 waren ze hier ook al.
De gestreepte strandloper is de
meest algemene Amerikaanse steltloper in Europa en van deze dwaalgast worden er elk jaar enkele gezien in Nederland. Opmerkelijk
genoeg is de kans groot dat de vogels die bij ons terecht komen uit
Midden-Siberië afkomstig zijn. De
gestreepte strandloper kan gevonden worden tussen andere steltlopers op plekken met ondiep water.
Buidelmees
Op 11 mei werd een buidelmees
gezien in de Broskens in ’t Merkske. De buidelmees is een zéér zeld-

zame verschijning in onze streek en
werd slechts 4 maal gezien. Op 2
december 2003 werden op de Strijbeekse Heide 9 exemplaren gezien.
Vanaf 1981 broeden ze jaarlijks in
Nederland. Het aantal broedparen
daalt in Nederland zonder dat duidelijk is waarom. Sinds 2017 staat de
soort op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Het Nederlandse broedgebied is het meest westelijke deel van het Europese verspreidingsgebied. Leefgebied lijkt in Nederland niet het probleem te vormen. Buidelmezen kunnen zich in
principe vlot vestigen in geschikte
gebieden.
Uit de mailbox

Will Woestenberg op 4 maart:
Vanmiddag vond ik een doodgereden kerkuil op de Alphenseweg ter
hoogte van de manege. De vogel
was niet geringd.
Twan Mols op 5 maart:
Vanmorgen vloog er een groep van
minstens 22 ooievaars over ’t Zand.
Henk Laarhoven op 12 maart:
Gisteren zondag 11-3 hoorde ik de
eerste tjiftjaf in de tuin en er vloog
ook een houtsnip.
Marianne Dumont op 18 maart:
Op 17 maart heb ik enkele leuke
waarnemingen in onze tuin gedaan.
Gestreepte strandloper,
foto Luc Hoogenstein, stichting Saxifraga

heeft zeker te maken met de aftakeling van het agrarisch buitengebied. Vooral het verdwijnen van
talloze heggen en struwelen en de
forse afname van veel grote insecten heeft een slechte uitwerking
gehad op de soort. Verder speelde
het verdwijnen van woeste gronden
en verruiging door zure regen speciaal in de duinen - een rol.
Heeft zich door uitgekiend beheer
hersteld in natuurgebieden in Oosten Noordoost-Nederland.

Namelijk de sperwerman, de appelvink, enkele kepen, een man sijsje
en een eekhoorn. Maar de meest
bijzondere was voor mij toch een
man rietgors. Ik geloofde mijn ogen
niet.
Jan Vermeulen op 31 maart:
Vanmorgen een heel lange wandeling gemaakt in de Hondsdonk en
een stukje Luchtenburg.
Voor het eerst in de streek alle
“Nederlandse” spechten gezien op
één wandeling:
groene specht (1), kleine bonte
specht (1), middelste bonte specht
(2), zwarte specht (2) en nog meer
gehoord, grote bonte specht (2) en
nog meer gehoord.
Frank Degenaar op 8 april:
Zojuist terug uit het Broek: nooit
eerder zo’n massale koorzang van
boomkikkers gehoord! Ongekend.
En nog sterker: een roepende koekoek. Veruit mijn vroegste waarneming ooit. Een bijzondere dag: behalve mijn eerdere waarnemingen
ook nog regenwulpen en zwartkopgrasmussen. Tjonge: nooit eerder
zon dag meegemaakt!
Jan Vermeulen op 9 april:
Vanmorgen even gaan checken:
blauwborst gezien en gehoord,
boompieper gezien en gehoord,
sprinkhaanzanger iets van opgevangen,
maar ik hoor deze nauwelijks meer.
Bij het Langven zat nog steeds een
klapekster.
Oh, zou ik bijna vergeten, uiteraard
een rode wouw gezien.
Henk Laarhoven op 10 april:
Gisteren drie ruziemakende eekhoorns op ons terras bij het vogelvoer.
Vandaag een rode wouw bij de Heistraat en het eerste oranjetipje in
onze tuin.
Ook de groene kikkers zijn er weer.
Will Woestenberg op 11 april:
Vanavond tijdens onze dagelijkse
wandeling kwamen er twee patrij-
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Veertigste
keer
gemaakt
door
Jan Vermeulen,
de rubriek
“Waarnemingen in de streek”
zen aanvliegen vanaf de rondweg
Alphen naar een perceel bouwland
tegen de woonwijk de Ligt 3. Het is
van onze waarneming in de Bleeke
Heidestraat geleden dat ik nog patrijzen had gezien.
Tijdens mijn dagelijkse fietstocht
naar het Rijens Broek hoor ik best
veel veldleeuweriken i tijdens de
gehele tocht. Maar ik heb tot nu toe
slechts één keer een geelgors gehoord. Ook in het Rijens Broek best
vaak veldleeuweriken maar geen
(of zelden) kieviten en al helemaal
geen grutto’s. Wel een enkele keer
wulpen. Afgelopen winter hebben
wel zo’n 20 knobbelzwanen in het
Rijens Broek overwinterd. De
meeste volwassen vogels zijn inmiddels weg maar er zitten nog altijd een zestal jonge vogels van het
afgelopen jaar. Onderweg hoor ik
ook regelmatig zwarte roodstaarten.
Jan Vermeulen op 11 april:
Vanmorgen tijdens een zeer lange
wandeling 3 beflijsters gezien langs
de Zandstraat (Snijders) in Chaam.
Jan Vermeulen op 13 april:
Na me kapot geërgerd te hebben
aan de verschrikkelijk herrie makende helikopters van luchtbasis
Gilze-Rijen, hoorde ik in de
Chaamse Bossen de welluidende
roep van een raaf nabij het Witgoor.
Even later hing hij boven m’n

hoofd en vloog zuidwaarts. Thuis
aangekomen zag ik voor de 1e keer
een appelvink aan mijn zonnebloempitten, een 1e waarneming
voor me in mijn tuin. Nu even uitblazen. 9,8 km is voor mij aan de
lange kant.
Will Woestenberg op 15 april:
Een prachtige lenteochtend om er op
uit te trekken. Nog voor de eerste
kop koffie bij Frank hadden we al
een bijzondere waarneming. Hans
Oomen liet zich voor het eerst sinds
zijn operatie weer eens zien op de
Blokkenweide.
Het grootste deel van de ochtend
hebben we in een stralend voorjaarszonnetje genoten van de prachtige
omgeving van het Rettegebied.
Vlakbij de Chaamse beek hoorden
we daar een sprinkhaanzanger. Voor
mij een eerste waarneming ooit van
deze soort. Hoewel hij dicht bij
moest zitten en voortdurend zong
konden we dit kleine vogeltje niet in
beeld krijgen. Dat laatste lukte uiteindelijk wel met een blauwborst
die we voortdurend hoorden maar
aanvankelijk niet in beeld kregen.
Toen we terugliepen naar de fietsen
liet hij zich alsnog zien in het topje
van een boom. We moesten lang
wachten maar uiteindelijk zagen we
meerdere oranjetipjes en een dagpauwoog. Ook kwamen er nog twee
ooievaars overgevlogen en boven

het landgoed cirkelde voortdurend
een aantal buizerds. Op de terugweg naar Alphen hoorde en zag ik
mijn eerste gekraagde roodstaart
van dit jaar op de Alphense Bergen.
Frank Degenaar op 15 april:
Vanavond een prachtige avond in
het broek: koorzang van boomkikkers, voortdurend roepende koekoek, een kraanvogel, een kraaiende patrijs en nog enkele mij onbekende vogelgeluiden. Verder reeën
en watersnippen. Overdag bij de
Flaasbloem volop boerenzwaluwen
en twee zingende bonte vliegenvangers.
Frank Degenaar op 19 april:
Zojuist een (vlinderende) wespendief boven Chaam. Echt waar! (zou
ik tegen jou durven jokken?)
Twan Mols op 21 april:
Zojuist een visarend boven het ven.
Op het ven ca 13 geoorde futen.
Jan Vermeulen op 22 april:
Vanmorgen een lange wandeling in
het Prinsenbos en Chaamsche Bossen.
In het Prinsenbos in de lange baan
evenwijdig aan de voormalige kazerne
een slechtvalk in de top van een
boom en even verder een zingende
geelgors
op dezelfde plek ongeveer waar ik
in juni 1986 een paar keer een zingende geelgors zag.
Will Woestenberg op 22 april:
Op het einde van De Velden, op de
hoek met de Franse baan, hoorde ik
vanmiddag 4 geelgorzen zingen.
Langs de Franse baan valt het op
hoe mooi de verzachte bosrand nog
steeds is. Het is toch al ergens tussen de 10 en 15 jaar geleden dat de
rand is verzacht. Ook langs de kant
van De Velden ziet de verachte
bosrand er nog mooi uit, maar minder gevarieerd dan aan de westkant. Ondanks het mooie weer
geen enkele roofvogel boven de

Alphense bergen of de Generaal.
Donderdagavond was ik nog even
naar de waterleiding in Chaam gefietst en hoorde daar 2 mannetjes
boomkikker zingen. In de staatsbossen kon ik nog geen nachtzwaluwen ontdekken.

onze tuin: zoek het geluid maar eens
op, dat is onmiskenbaar. Ik ben uit
bed gegaan en zowat in mijn bloterik de tuin in gelopen en daar zag ik
ze. Je snapt wel dat die beestjes zich
te barsten schrokken bij het zien van
mijn machtige torso!

Frank Degenaar op 23 april:
Deze morgen een eerste tuinfluiter
en in Breda in het plantsoen tegenover het Essostation in de Marialaan een zingende nachtegaal!
Gisteren regelmatig gierzwaluwen
boven het dorp, wellicht de vaste
bewoners: vroeg!

Johan Schaerlaeckens op 8 mei:
Al 30 jaar wil de Chaamgroep een
avondje nachtzwaluwen combineren
met een flesje wijn. Gisteren was
het eindelijk zo ver. We gingen ook
voor boomkikkers, het flesje wijn
was vergeten. Vanaf 21.15 uur hadden we (Joost, Frank, Will, Wim,
Johan) op de meeste plekken in de
Staatsbossen roepende nachtzwaluwen, eenmaal zelfs een in de kijker,
liggend op een tak. Frank toverde na
dat magische moment 5 flesjes wijn
te voorschijn. De max aan nachtzwaluwen moet o.i. nog binnenkomen. Nog geen 5 minuten later hadden we een oorverdovend boomkikkerconcert op het Zwart Laag (waar
ze niet uitgezet zijn). Dat ging door
t/m de waterzuivering (= 3 km) met
kolonies intens roepend in 't Broek.
Eenmaal met mobieltje geluid opgenomen (bijlage).
Op de Bleeke Heide vandaag o.a.
roepende kwartel (met Henk en Silvia), groepje kemphanen, 2 paar
baltsende en alarmerende grutto's,
zingende spotvogel (jl. zondag hadden we met de Chaamgroep de eerste met ook eerste bosbeekjuffer op
Landgoed), gele kwik en dan eindelijk een solitaire patrijs waar we
hem het liefst zien (de extensieve
akkers van SBB). Verder migrerende boomvalk (jl. zaterdag 2 boomvalken boven Ronde Punt met Vital,
ter plekke ook bonte zandoogjes).

Huub Don op 27 april:
Vanmiddag laag een zwarte ooievaar over de Hondsdonk. Vanavond 2 gestreepte strandlopers aan
de Bleeke Hei. Ook nog 180 regenwulpen die kwamen slapen. Verder
kemphanen, bosruiters, grutto's,
scholeksters, e.d. Ik telde 10 paar
grauwe ganzen met kuikens.
Johan Schaerlaeckens op 1 mei:
Vanmorgen 1,5 uur opgewandeld
met Jan (V): Zwarte ooievaar in de
Rette, helaas te ver voor bepaling
adult/juveniel. Verheugend aantal
zingende gekraagde roodstaarten.
Jan Vermeulen op 2 mei:
Vanmiddag een lange wandeling
gemaakt op Bleeke Heide, via Leuris boske naar Nonnenven en via
Ulicoten terug. Op Nonnenven 6
geoorde futen en 2 dodaarzen. Bij
de Maaien kleine karekiet, tapuit,
rietgors. Verder veldleeuwerik en
een 8-tal kieviten buiten het reservaat, die de hordes kraaien probeerden te verjagen. Vermoedelijk
een broedgeval grutto en 2 wulpen.
Jan Vermeulen op 4 mei:
Vanmorgen voor het eerst dit jaar
een matkop gezien bij de grafheuvel in ‘t Valkenberg.
Bij het Broek een paapje.
Frank Degenaar op 4 mei:
Vannacht werd ik lang wakker gehouden door 2 baltsende egeltjes in

Johan Schaerlaeckens op 14 mei:
Vanmorgen vos in Rette. Volgens
mij zogend wijfje. In tuin zojuist
mannetje bosbeekjuffer.
Will Woestenberg op 16 mei:
Deze week weer een koppeltje patrijzen langs het Hooispoor in Alphen.

Zwarte specht, foto Harrie Timmermans
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Jan Vermeulen op 17 mei:
Vanavond een vr. bruine kiekendief
gezien op BH aangevallen door een
4-tal kraaien.
Henk Laarhoven op 20 mei:
Na enkele jaren van afwezigheid
vandaag weer een roepende zomertortel in onze tuin!
Verder nog een koekoek, een groene specht en een nest boomkruipers
in een paal 2 meter van het raam.
Will Woestenberg op 20 mei:
Daarnet bij de Bleeke Heide hadden
we het er nog over dat we geen oeverzwaluwen zagen. Op de terugweg naar Alphen zag ik even later 5
nesten van oeverzwaluwen in het
zanddepot tegenover het zwembad.
Ze zijn daar momenteel vaak bezig
om dat depot op te ruimen. Ook nog
een koppeltje keuen langs het fiets-/
voetpad tussen de camping en de
Alphensebaan.
Jan Vermeulen op 20 mei:
Turfbaan – Leerdreef. Ik heb dit
zandpad op de Generaal vandaag te
voet gedaan. Opmerkelijk veel gezien: roodborsttapuit, 2 gele kwikstaarten, 2 putters, 2 kneus, 3 grasmussen, graspieper, tuinfluiter, 7-tal
alarmerende kieviten en als klap op
de vuurpijl een jagend vr. bruine
kiekendief. Verder langs de Fransebaan een zingende geelgors en nog
een gele kwikstaart.
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Hennie Verheijen op 24 mei:
Enkele waarnemingen van mij:
15/5 grutto Sluisstraat, koekoek
Staartenweg (zit er elk Jaar), 18/5
ooievaar foeragerend in de Sluisstraat, patrijs Nieuweweg, bonte
vliegenvanger Flaasbloem, 21/5
2 patrijzen in Stikarand Staartenweg.
Johan Schaerlaeckens op 28 mei:
Vanavond (20.00 uur) langdurig
jagende velduil boven zuidelijke
Bleeke Heide. Ging op de grond
zitten, is er morgen mogelijk nog.
Ondertussen had Loes man bosbeekjuffer in de tuin. Joost, 1 km
verder, ook een man bosbeekjuffer
(+ hooibeestje) in zijn tuin. En
Frank had nog een zwarte wouw
boven de Gilzeweg. In de namiddag
boven de Rette rode wouw en wespendief in een kijker beeld. Hebben
wij een mooi gebied of niet?
Jan Vermeulen op 28 mei:
En ik had vanavond een ma. goudvink bij het Rondven. Niks bijzonders, maar wel een mooie vogel.

een atalanta en een distelvlinder,
houdt nog niet over qua aantallen
maar misschien een begin!

Hooibeestje, foto Joost van den Ouweland

Frank Degenaar op 23 mei:
Vandaag hoorde ik waarachtig een
fluiter: Slingerdreef ter hoogte van
de slagbomen bij het Zwart Laag.

Will Woestenberg op 29 mei:
Ik zag vanmorgen een bosbeekjuffer
bij hotel Schaluinenhoeve in Baarle/
Nassau. Daar ook mijn eerste atalanta pas van dit jaar.
Johan Schaerlaeckens op 30 mei:
Nu zingende wielewaal: vanaf zitbank Rette, richting Landgoed. Eind
doodlopend paadje Rette alarmerende blauwborsten.
Jan Vermeulen op 30 mei:
Vanavond naar Strijbeekse Heide na
berichten over Wielewaal. Bij het
Langven vloog een ooievaar op en
toen ik op het kruispunt Heidestraat
– Rettestraat stond hoorde ik een
krijsend shrèè. Een wielewaal? Ik
was niet zeker. Het was zo lang geleden dat ik deze roep in het Chaamse had gehoord. Even daarna hoorde
ik een aantal malen duudeljo. Een
wielewaal!

Wie wordt onze nieuwe
webmaster?
Mail
bestuur@markenleij.nl

In deze rubriek
zijn de waarnemingen tot en
met 31 mei 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:

Bosbeekjuffer, foto Joost van den Ouweland

Joost van den Ouweland op 29
mei:
Gisteren kwam deze bosbeekjuffer
de schaduw opzoeken in onze garage! En voor het eerst zag ik een
hooibeestje in onze tuin! Later nog

Wie meldt zich aan bij de
quiz commissie?
Mail
bestuur@markenleij.nl

Jan Vermeulen
Bredaseweg 14
4861 AH Chaam

Wie wordt onze nieuwe
secretaris?

E-mail:
jemvermeulen@kpnmail.nl
Tel.: 0161 491327
SMS: 06 4814 7753

Mail
bestuur@markenleij.nl
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Expositie
“Zien en Vangen!”
Tekst: Liek van Engelen-Pedroli
Foto’s: Ton, coördinator fotowerkgroep Mark & Leij

W

at was het een verrassing
toen Marth Wildhagen me
opbelde met de mededeling dat we
het Gemeentehuis moesten bellen,
want ze wilden de Fotowerkgroep
uitnodigen om te exposeren! Dank
je wel Marth, dat je het hebt doorgegeven!. Dat werd aanpoten, we
hadden zes weken de tijd om het
voor elkaar te krijgen met ons kleine groepje.
Nu je dit leest is de expositie inmiddels geopend en te bezichtigen tot
21 september. Zie de poster op achterkant van deze Nieuwsbrief.
Op de expositie hangen foto’s van
zowel leden van de fotowerkgroep
M&L als enkele leden van de cursus, die inmiddels ook graag met
ons mee op pad gaan.
We hebben het de titel meegegeven: “Zien en Vangen!”, omdat je
iets moet kunnen zien, alvorens het
vast te kunnen leggen, te kunnen
vangen.
“Zien en Vangen!” is te bezichtigen
tot 21 september tijdens de openingsuren van het Gemeentehuis in
Alphen (of Gemeentekantoor, zoals
ze het zelf noemen). Dit is op
maandag van 9.30-19.30, dinsdag
t/m donderdag van 9-12 uur.
Info: foto@markenleij.nl

Tekst: Sandra Reijnders
Foto’s: Erwin Goosens, gemeente Alphen-Chaam

O

p vrijdagmiddag 8 juni is de nieuwste foto expositie van onze fotoclub geopend. Er waren rond de twintig geïnteresseerden naar de
opening gekomen.
Onze burgemeester, Joeri Minses, opende de expositie met mooie woorden.
Hij sprak over het anders leren kijken en het zien van je eigen leefomgeving.
We gaan ver weg op vakantie om mooie plekjes te ontdekken, maar hier, zo
dicht bij huis, is heel veel moois op foto’s vast te leggen. Dat is wat de fotoclub van natuurvereniging Mark & Leij met deze tentoonstelling zeker laat
zien.
De burgemeester noemde verder alle namen van de fotografen die werk voor
deze tentoonstelling geleverd hebben. Vervolgens was de tentoonstelling
geopend en onder het genot van een hapje en een drankje genoten we van
het werk van deze enthousiaste club fotografen. Met recht mogen zij trots
zijn op deze expositie.
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Nieuws uit het
Tekst en foto’s: vereniging Markdal
13 juli 2018, openen Markdal zomerexpositie

Voorzitter Jettie Rattink:
"Procedures duren langer
dan verwacht".

“Mark: stroom door de tijd”

"H

O

p vrijdagmiddag 13 juli om
16.00 uur vindt in de oude en
monumentale Laurentiuskerk in
het Ginneken de opening plaats
van een zomerexpositie over de
Mark en het Markdal. Musici zorgen voor een sfeervolle ambiance.
In deze zomervakantie van 13 juli
tot en met 19 augustus, is de expositie elke zaterdagmiddag en zondagmiddag gratis te bezichtigen.
Naast veel historische informatie
wordt aan de hand van een schaalmodel een beeld gegeven van de
huidige loop van de Mark, met de
voorgestelde verbeteringen en nieuwe meanders. Die voorstellen zijn
met de streek ontwikkeld om de
Mark en het Markdal weer ‘aan de
huidige tijd’ te laten voldoen. Zo is
hermeanderen nodig om aan Nederlandse en Europese doelen voor
natuur en landschap te voldoen.
Ook voor duurzame bedrijvigheid
in het Markdal zijn aanpassingen,
gericht op de toekomst, nodig.
Dankzij medewerking van Museum
Hoogstraten, Paulus van Daesdonck
en Breda’s museum, komt veel historische informatie beschikbaar.
Deze expositie wordt voorbereid
door een kleine werkgroep van Gerard van den Boer, Nellie Raedts,
Bert de Wilde en Joop van Riet.
Het adres van de Laurentiuskerk is:
Duivelsbruglaan 1
te Breda (Ginneken)

23 juni 2018,
midzomernachtwandeling
“Beleef het Markdal”

O

p het snijvlak van lente en
zomer, op 23 juni ’s avonds,
wordt in de avond het Markdal en
de sterrenhemel verkend.
Met het avondlicht vlak na de langste dag, gaan we met medewerking
van enkele IVN natuurgidsen het
Markdal in. De aandacht gaat vooral
uit naar het noordelijk deel ten noorden van de A58 en de veranderingen
die hier gaan plaatsvinden.
Vertrek: 20.00 vanaf de parkeerplaats van de Kogelvanger,
Galderseweg Breda.
Organisatie en inlichtingen:
Joop van Riet, 06-4000 7219
De Vereniging vindt het belangrijk
om u te informeren over haar werk
en tijdens het fietsen of wandelen
wordt op diverse plaatsen in het
Markdal stilgestaan bij de veranderingen. Deze activiteit is de derde
bijeenkomst dit voorjaar om het
Markdal beter te leren kennen. Belangstellenden worden geïnformeerd
over de plannen die in ontwikkeling
zijn.

et heeft allemaal
langer
geduurd
dan we van tevoren dachten", zei voorzitter Jettie
Rattink op 4 juni jongstleden
in de Markhoeve te Strijbeek
op een avond voor 25 belanghebbenden uit het
Markdal.
Op deze avond werd een toelichting gegeven op de procedures die
allemaal gevolgd moeten worden.
"Wanneer de fase van de uitvoering echt kan starten, is nog niet te
zeggen, maar de grondaankopen en
kavelruilen gaan door. Gelukkig
zien we licht aan het einde van de
tunnel" eindigde ze optimistisch.
Met een applaus werden Jettie Rattink en Marcel van Miert bedankt
voor hun toelichting. Het geeft aan
dat de belanghebbenden blij zijn
met het werk van de Vereniging.
De komende maanden worden besluiten verwacht van de gemeenten, het waterschap Brabantse Delta en de provincie.

Jettie Rattink,
Voorzitter vereniging Markdal
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Veranderingen in de vogelwereld
in het Mark & Leij gebied

Tekst: Jan Vermeulen

I

k heb in 40 dagboeken vanaf
1978 al mijn waarnemingen
tijdens “vogel” wandelingen in de
streek bijgehouden. Later heb ik
al mijn waarnemingen en die van
Johan Schaerlaeckens in een digitaal bestand verwerkt. Op dit moment heb ik een bestand van bijna
140.000 waarnemingen van vogels
in het Mark & Leij gebied. Natuurlijk zijn hier ook een heleboel
waarnemingen van anderen in
verwerkt, zoals uit ’t Hupke en
meer recentelijk uit waarneming.nl. De eerste waarnemingen
dateren van beginjaren 70 van de
vorige eeuw. In de loop der jaren
heb ik het vogelbestand tijdens al
die wandelingen drastisch zien
veranderen. Met behulp van dit
digitale bestand en mijn gezond
verstand is hier een overzicht van
de veranderingen.

Patrijzen eten zowel plantaardig als
dierlijk voedsel, maar de jongen
leven de eerste weken louter van
insecten en ander klein gedierte. De
patrijs is altijd een favoriet doelwit
geweest voor jagers, maar die hebben de jacht op de soort gestaakt. De
aantallen patrijzen nemen, door
schaalvergroting in de landbouw,
dramatisch af.
Kievit
Europees gezien is de populatie nog
niet bedreigd, maar in veel Europese
landen (en ook in het Mark & Leij
gebied) staat de kievit op de Rode
Lijst. De populatie heeft vooral te
lijden van intensivering van landbouw (vaak en vroeg maaien, lage
waterpeilen, toenemende eenvormigheid van graslanden). Nevenoorzaken van de achteruitgang zijn
stadsuitbreiding en toename predatie. De kievit wordt nog steeds bejaagd in onder andere Frankrijk. De
achteruitgang in onze streek is dra-

matisch vergeleken met de aantallen broedparen in de vorige eeuw.
Nog broeden er een klein aantal
paren in onze streek, maar de vooruitzichten zijn slecht. Mijn credo is:
als een weide er uitziet als een biljartlaken zit er geen enkele weidevogel meer op.
Matkop
In Nederland broeden er fors minder (bijna de helft) dan enkele decennia geleden. Vooral in de laagveengebieden en de Noordoostpolder is de afname erg sterk. Voortschrijdende verdroging en verruiging van deze gebieden kunnen
hierin een rol spelen. In Engeland is
dit een belangrijke factor gebleken
bij de achteruitgang van de matkop.
In bosgebieden is het mogelijk dat
grote bonte spechten vaker nesten
van matkoppen prederen dan voorheen. Door natuurlijker bosbeheer
is het aantal grote bonte spechten
namelijk toegenomen. In de begin-

SOORTEN WAAR HET ZEER
SLECHT MEE GAAT
Patrijs
In het Mark & Leij gebied komt de
patrijs verspreid voor en was een
vrij algemene verschijning in de
vorige eeuw. Vooral de laatste jaren neemt het aantal waarnemingen
snel af, alhoewel op 26 december
2010 nog een groep van 26 exemplaren werd gezien op het Houtgoor in Chaam. Akkerland is het
meest in trek bij de patrijs, vooral
als dit wordt afgewisseld met slootranden, wegbermen en houtwallen.

Matkop,
foto Arie de Knijff,
stichting Saxifraga

Bleeke Heide, foto Joost van den Ouweland
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Zwarte Mees
Zwarte mezen namen lang in aantal
toe als gevolg van de massale aanplant van naaldbomen. Vanaf ongeveer 1985 is er sprake van een afname, wat slechts deels verklaard kan
worden door meer natuurlijk loofbos in plaats productiebos met
naaldhout. Wat de soort in ieder
geval ook parten speelt is het opruimen van kleine naaldhoutbosjes in
het landelijk gebied. De laatste tien
jaar gaat de soort met meer dan 5%
per jaar achteruit. Ook dit is in het
Mark & Leij gebied duidelijk zichtbaar. Het aantal zwarte mezen dat
gezien wordt, neemt elk jaar af en
de situatie is erg zorgelijk.

Korhaan, foto’s Tom Snoeckx

Veldleeuwerik
De uitbundig klinkende zang van de
veldleeuwerik kan op mooie dagen
in het voorjaar van grote hoogte
gehoord worden. Helaas gaat het
zeer slecht met de veldleeuwerik.
Sinds 1960 namen de aantallen met
95% af. Daarmee is deze soort een
van de grootste slachtoffers van de
intensieve landbouw. Zo is het in
onze streek helaas ook gegaan. In
de jaren 70 en 80 hoorde je praktisch overal de jubelende zang van
de veldleeuwerik. Gebieden waar je
nu nog enkele veldleeuweriken
hoort zingen zijn de Bleeke Heide,

Zwarte mees,
foto Martin Mollet,
stichting Saxifraga

jaren 80 zagen we tijdens een wandeling in bossen in de omgeving
van Chaam vaak 10 of meer matkoppen. Het kenmerkende ‘pengpeng-peng’ roepje hoorde je heel
vaak. Dit jaar heb ik nog maar een
keer een matkop gezien. De achteruitgang is dramatisch.

’t Merkske en de Regte Heide. Op
enkele andere gebieden wordt hier
en daar nog een veldleeuwerik gezien.
VERDWENEN (OF BIJNA
VERDWENEN) BROEDVOGELS
Korhoen
Het korhoen werd voor het laatst
gezien in onze streek op 30 juli
1994 op de Regte Heide. Ik zelf heb
op 14 februari 1982 nog 11 exemplaren gezien op de Regte Heide.
Ook in het Merkske heb ik korhanen op de zandpaden zien bolderen.
Het baltsritueel van korhoenders is
een fascinerend spektakel. Helaas
nekt vervuiling en gebrek aan leefgebied in Nederland de soort. De
laatste wilde korhoenders van Nederland leven op de Sallandse Heuvelrug, maar ook hier is door stikstof uit de landbouw het leefgebied
ongeschikt geraakt. Op 15 juni
1982 werd de laatste korhoen gezien in ’t Merkske.

Grutto
De grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land
staan zwaar onder druk. Waar het
boerenbedrijf nog ruimte laat voor
natuur, daar gedijt de grutto. Zo is
hij de ambassadeur van agrarisch
land waar productie en natuur in
balans zijn. Nergens in Europa
broeden zoveel grutto’s als in Nederland. In het Mark & Leij gebied
is de grutto praktisch verdwenen als
broedvogel. Enkel op de Bleeke
Heide en in ’t Merkske broeden nog
enkele paren. Zo wandelde ik laatst
op de Generaal, waar tegenwoordig
nog een enkele kievit broedt, maar
geen enkele grutto. Op 20 april
1984 broedden er nog minimaal 11
koppels grutto’s! Nog een voorbeeld: op 17 april 1977 broedden er
15 koppels op de Bleeke Heide. Dit
jaar zijn 3 koppels geteld.
Zwarte Stern
In mijn jeugd struinde ik met Johan
Schaerlaeckens de bossen af en we
bezochten uiteraard de vennen in de
omgeving van ons dorp. Zo ontdekten we een kleine kolonie zwarte
sterns op het Zwartven (Zwarte
Goor), die daar op de buntbossen
broedden. De nesten werden op de
boven het water uitstekende buntbossen gebouwd met rottende plantenresten en stonden soms gedeeltelijk onder water. Beginjaren 70 was
de kolonie verdwenen. Sindsdien is
deze sierlijke stern als broedvogel

Mark & Leij Nieuwsbrief

verdwenen in de streek. Uiteraard
wordt de zwarte stern op trek elk
jaar wel gezien.
Zomertortel
Oudere waarnemers zoals ik kunnen het zich nog herinneren: ochtenden met vele zingende zomertortels. Het slaapverwekkende koeren,
een perfecte omlijsting van lome
zomerdagen, was in bijna het hele
land te horen. Daar is weinig van
over. De zomertortel overwintert in
Afrika ten zuiden van de Sahara,
maar broedt in grote delen van Europa. Vroeger was de populatie zomertortels in Nederland veel groter.
Door het verdwijnen van kleinschalige akkerbouw en het toegenomen
gebruik van bestrijdingsmiddelen is
de vogel echter snel in aantal achteruit gegaan. Momenteel is de
jacht de grootste bedreiging voor de
vogel, voornamelijk in Frankrijk
worden jaarlijks vele vogels geschoten. Ook in het Mark & Leij
gebied is de zomertortel of tortelduif zo goed als verdwenen. De
laatste jaren worden nog 1 of 2
waarnemingen in ’t Merkske en de
Regte Heide gedaan.
Nachtegaal
Sinds begin jaren '80 van de vorige
eeuw zijn de aantallen broedende
nachtegalen kleiner geworden. De
afname in het oosten van het land
werd enige tijd gecompenseerd
door een toename in de duinen. In
het Mark & Leij gebied wordt de
nachtegaal nu nog in zeer kleine
aantallen in ’t Merkske waargeno-

men. In de jaren 70 en 80 werd de
nachtegaal in de hele streek gezien.
Vooral op het verlaten spoorweg
emplacement op de grens met
Weelde-Statie werd de nachtegaal
vaak gehoord. Zo hoorden wij op
30 april 1983 hier 11 nachtegalen
zingen. In het begin van deze eeuw
hadden we weer hoop toen er op het
Broek een aantal jaren enkele zangposten waren. Op 23 april 2006 waren hier toen 5 zangposten, maar
enkele jaren later was de nachtegaal
hier verdwenen.

als in het Mark & Leij gebied worden massaal verlaten, ten gunste
van bijvoorbeeld populierenbossen
in de Flevopolder en bij het Lauwersmeer. In onze streek worden
jaarlijks nog één of twee exemplaren gezien in ’t Merkske en de Regte Heide. Terwijl ik dit artikel
schrijf, heb ik toevallig een wielewaal gehoord op de Strijbeekse
Heide.
In de vorige eeuw werd de wielewaal in heel de streek gehoord of
gezien, zij het in kleine aantallen.

Ringmus
Het aantal ringmussen neemt af. De
veranderingen (lees: intensivering)
in de landbouw, het vervangen van
graanteelt door maiscultuur, het
opruimen van heggen en houtwallen en grootschalig gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen
zorgen voor een platteland dat
steeds minder geschikt is voor veel
diersoorten, waaronder de ringmus.
Van een heel algemene vogel is de
ringmus in een klein aantal jaren zo
goed als verdwenen in de streek.
Nog worden er hier en daar groepjes ringmussen gezien, maar de achteruitgang is schrikbarend.

Ortolaan
Ortolanen zijn in West-Europa typische broedvogels van kleinschalige
landschappen, vaak op zandige bodems. De aanwezigheid van heggen, goed ontwikkelde houtwallen liefst met zomereik - en akkers met
graangewassen en hakvruchten
wordt zeer op prijs gesteld. Ortolanen zijn zomervogels en overwinteren ten zuiden van de Sahara. Als
broedvogel is de ortolaan uitgestorven in Nederland, wel trekken elk
voor- en najaar nog zeer kleine aantallen over ons land. In de jaren 70
broedde nog een kleine populatie in
Boschhoven in Alphen. Zo telden
we op 22 mei 1979 nog 11 zangposten. Enkele jaren later was er
nog één zangpost over en in 1984
was de soort verdwenen in onze
streek.

Wielewaal
De wielewaal is al enkele decennia
op zijn retour in Nederland en de
aantallen zijn in die periode gehalveerd of erger. Er zijn duidelijke
verschillen in trends tussen biotopen en regio’s. In sommige gebieden geldt de soort als uitgestorven.
Bossen op droge zandgronden, zo-

VERDWENEN WINTERGAST
Bonte Kraai
De aantallen bonte kraaien in Nederland nemen sterk
af. Gebleken is dat
bonte kraaien uit Scandinavië
steeds noordelijker blijven overwinteren en
daardoor
Nederland
niet meer zo
vaak bereiGrutto’s, foto Harrie Timmermans

Wielewaal
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ken als decennia geleden. In Nederland worden overwinterende bonte
kraaien vooral in de noordelijke
provincies gezien. De bonte kraai
werd in de jaren 70 en 80 van de
vorige eeuw steevast elke winter op
de Gilzesche Heide waargenomen
en soms ook op de Bleeke Heide.
Aantallen varieerden van 10 tot wel
30 exemplaren. Op 19 november
1988 werden nog 10 exemplaren
gezien. Hierna is de bonte kraai hier
niet meer gezien. Deze eeuw werd
de bonte kraai nog twee maal gezien in het Mark & Leij gebied.
NIEUWE SOORTEN
Krakeend
Krakeenden zijn nauw verwant aan
de wilde eend en sterk toegenomen
in Nederland. In de vorige eeuw
werden krakeenden nauwelijks gezien in het Mark & Leij gebied. Nu
is het een wijd verspreide vogel in
onze streek en je kunt hem overal
tegen komen. Op 11 december werden 110 exemplaren gezien op het
Nonnenven.

Slechtvalk, foto Harrie Timmermans

Grote Zilverreiger
De grote zilverreiger is van oorsprong een vogel uit het oostelijke,
mediterrane gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte
leefgebieden heeft deze reiger zijn
verspreiding inmiddels uitgebreid
tot in Nederland. De Oostvaardersplassen vormen het belangrijkste bolwerk in Nederland. Dit
gebied is de springplank vanwaar
andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden. Met name in de
winter zijn grote aantallen te vinden in weidegebieden, die waarschijnlijk zowel uit oost- (Polen),
zuidoost- (Oostenrijk/
Zwitserland), als Zuid-Europa
(Frankrijk) komen. De eerste grote zilverreiger werd in onze streek
gezien op 30 juni 2000 in ’t
Merkske. Sinds die tijd zijn de
aantallen in de winter explosief
toegenomen en nu wordt de grote
zilverreiger in elk geschikt gebied
in onze streek gezien.

Kleine Zilverreiger
Het aantal kleine zilverreigers is
toegenomen. In de jaren '80 en '90
van de vorige eeuw, broedde deze
vogel niet of nauwelijks in ons land.
Na een piek in 2008-2009 is het
aantal behoorlijk teruggenomen,
lijkt zich te stabiliseren, maar is erg
onderhevig aan fluctuatie; gevoelig
voor strenge winters. De eerste kleine zilverreiger werd op 7 mei 2000
gezien op de Bleeke Heide. Sindsdien worden elk jaar kleine aantallen in onze streek waargenomen.
Geoorde Fuut
Van maart-april tot begin augustus
treffen we de geoorde fuut aan in
zijn broedgebied. Dat bestaat uit
ondiepe (duin)meren, plassen en
vennen met oevervegetaties. De
aantallen broedparen fluctueren en
schommelen in goede jaren rond de
500. Kerngebieden zijn de Drentse
en Noord-Brabantse vennen. In de
jaren 70, 80 en 90 moest je, om een
geoorde fuut te zien, naar landgoed
“De Utrecht” gaan, wat we ook vrijwel elk jaar deden. Vanaf 17 mei
1999 is de geoorde fuut een broedvogel op de vennen in onze streek
(Rondven). De aantallen broedparen
zijn sindsdien gestaag gegroeid en
momenteel broeden er op vele vennen geoorde futen.

Ooievaar
Ooievaars leven in de nabijheid
van de mens. Ze nestelen bij voorkeur op menselijke bouwsels. In
veel volksverhalen figureert de
ooievaar als brenger van geluk en
nieuw leven. Midden jaren '70 was
de ooievaar zo goed als verdwenen
uit Nederland. Samen met veel
vrijwilligers heeft Vogelbescherming via een reddingsprogramma
met ooievaar stations voorkomen
dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf. Intussen komt de
vogel niet meer voor op de Rode
Lijst. Vanaf eind jaren 80 van de
vorige eeuw wordt de ooievaar op
trek regelmatig gezien. Echter
sinds enkele jaren broedt de ooievaar in het Markdal en dit jaar voor
het eerst op een nest op een paal
nabij de Hondsdonk. De paal in ’t
Broek blijft vooralsnog onbezet.
Kleine Mantelmeeuw
De kleine mantelmeeuw leeft vooral aan de kust en in toenemende
mate in het binnenland. In de vorige eeuw werd de kleine manteleeuw nauwelijks gezien in de
streek. Deze eeuw is daar verandering in gekomen en werd deze
meeuw steeds vaker gezien. Op de
dag van vandaag is de kleine mantelmeeuw een alledaagse verschijning geworden. Zo werd op 22 mei
2010 een groep van ca. 600 kleine

mantelmeeuwen gezien op de Castelreesche Heide.
Slechtvalk
De slechtvalk is sterk toegenomen
nadat de soort bijna was verdwenen door vervolging en gebruik
van pesticiden. Deze valk heeft
sterk geprofiteerd van bescherming
en broedt vooral op gebouwen, tot
midden in de stad. Sinds het midden van de jaren ‘80 werd de
slechtvalk met enige regelmaat in
onze streek gezien. De eerste 30
jaren vooral in de winter op de
Bleeke Heide. De laatste jaren
wordt de slechtvalk op meerdere
plekken in ons werkgebied gezien.
Onlangs zag ik een slechtval in de
top van een boom midden in het
Prinsenbos. Sinds enkele jaren
broedt er zelfs een paartje slechtvalken op de kerktoren in Alphen.
Temmincks Strandloper
Een van de minst opvallende steltlopers is de Temmincks strandloper. Dit komt door zijn geringe
grootte, maar ook onopvallende
kleed en onopvallende gedrag. Ze
'kruipen' haast laag over schaars
begroeide moddervlaktes met kleine schokkende bewegingen. Doorgaans zijn ze alleen of in kleine
groepjes samen met andere steltlopers aan te treffen. Als een van de
weinige steltlopers heeft hij gelige
poten in plaats van zwart. In de
vorige eeuw werd deze steltloper
nimmer gezien in onze streek.
Sinds het gereed komen van de
Landinrichting Baarle-Nassau in
1999 worden elk jaar vrij grote
aantallen steltlopers gezien op de
Bleeke Heide, voornamelijk in het
voorjaar. Op 8 mei 2000 werden
voor het eerst 3 Temmincks strandlopers gezien op de Bleeke Heide.
Sinds die eerste waarneming wordt
deze steltloper elk voorjaar begin
mei op de Bleeke Heide gezien en
sinds enkele jaren ook af en toe op
de Castelreesche Heide. Op 12 mei
2010 werden 10 exemplaren gezien
op de Bleeke Heide.

Middelste Bonte
Specht
Vóór de jaren
negentig was de
soort in Nederland heel zeldzaam. Maar sinds
1996 nestelt de
soort jaarlijks in
Nederland.
Ze
nemen sterk in
aantal toe, van
enkele tientallen
naar vele honderden broedparen. Ze
trekken steeds meer westwaarts en
zijn zelfs op de Waddeneilanden
gezien. Op 7 januari 2004 werd de
middelste bonte specht voor het
eerst gezien in Wortel Kolonie
(gemaks-halve beschouw ik dit gebied als onze streek). Hierna is het
snel gegaan met de toename van
deze specht. Het meest talrijk is de
middelste bonte specht nu in de 3
landgoederen Valkenberg, Hondsdonk en Luchtenburg.
Blauwborst (foto voorpagina)
Blauwborsten hebben de afgelopen
decennia in Nederland een flinke
opmars gemaakt. Dit komt doordat
er meer geschikt leefgebied is bijgekomen. Het is een van de weinige
soorten die van de Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat. Dit
komt door nieuw ontstane broedbiotoop in de Oostvaardersplassen, de
Biesbosch, het Lauwersmeer en verbossende laagveenmoerassen. De
verwachting is dat de toename nog
verder zal doorzetten. In de vorige
eeuw werd de blauwborst in onze
streek slechts enkele malen waargenomen (Patersmoer). Vanaf het begin van deze eeuw wordt de blauwborst steeds vaker waargenomen.
2018 is een topjaar, met tot dusver
52 waarnemingen. De blauwborst is
een ‘gewone’ vogel geworden in
onze streek.
EXOTEN

Nijlgans
Deze Afrikaanse soort is sinds het
einde van de jaren 1960 in Nederland een gewone verschijning geworden. Inmiddels is de nijlgans
niet meer weg te slaan uit Nederlandse natuur- en weidegebieden en
stijgen de aantallen enorm. In het
Mark & Leij gebied werd de eerste
nijlgans gezien op 5 september
1984 op het Zand. Ook in onze
streek is deze exoot zeer algemeen
geworden. Zo werden in oktober
2008 groepen van wel 250 nijlganzen gezien op de Bleeke Heide.
Grote Canadese gans
De grote Canadese gans is een gans
uit Noord-Amerika. In Nederland is
de soort regelmatig terug te vinden;
het gaat meestal om ooit ontsnapte
volière- en parkvogels. Vanaf de
jaren 1975 is de grote Canadese
gans als broedvogel in Nederland te
vinden. De soort kruist nogal eens
met brandganzen en kleine Canadese ganzen. Daardoor zijn er allerlei
mengvormen te vinden, die herkenning soms wat lastiger maken. De
grote Canadese gans is geregeld te
vinden op vennen in Brabant en in
de lage delen van West-Nederland.
Op 11 april 1980 werden de eerste
grote Canadese ganzen gezien op
het Zwartven. Op 25 november
2003 werd een groep van ca. 800
vogels gezien op de Bleeke Heide.
Dit zijn de soorten, die toe- of afgenomen zijn. Ik had gemakkelijk nog
een aantal soorten, waar het niet
goed mee gaat kunnen toevoegen,
zoals wulp, koekoek en fluiter.

Grote Canadese gans, foto Harrie Timmermans
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Alpenwatersalamander, foto Ton, coördinator fotowerkgroep M&L
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