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NATUURVERENIGING MARK & LEIJ 
Opgericht op vrijdag 18 april 1997 

 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 

Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur en 

cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 

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

ste betekenis; 

Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit ge-

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

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

waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en 

kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 

 

voorzitter: Wim Gijzen 

secretaris: vacant 

penningmeester: Jan Meesters 

website:  www.markenleij.nl  

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

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

oplage: 380 exemplaren 
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Natuuragenda 

 

SEPTEMBER

2 zondag 10:00 plantenwandeling, Erik van der Hoeven marktplein Chaam

10 maandag 19:30  vissenwerkgroep vissen@markenleij.nl

20 donderdag 19:30 fotocafé, thema zomer Bellevue

22 zaterdag 08:00 foto's maken tot 11 u, op stap in de natuur foto@markenleij.nl

29 zaterdag 10-16u themadag zoetwatervissen Wolfslaar

29 zaterdag 09:00 werkgroep beheer marktplein Chaam

OKTOBER

2 dinsdag 20:00 Algemeen Bestuur Bellevue

7 zondag 10:00 wandelen in de Broskens met gids Jack Govaerts infobord einde Eikelenbosch Baarle

11 donderdag 20:00 lezing  landgoederen rond Ulvenhout, Piet Nuijten Bellevue

27 zaterdag 09:00 werkgroep beheer marktplein Chaam

NOVEMBER

3 zaterdag 09:00 nationale natuurwerkdag www.natuurwerkdag.nl

? donderdag 20:00 lezing door Staatsbosbeheer, onder voorbehoud Bellevue

15 donderdag 19:30 fotocafé, thema herfst Bellevue

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

17 zaterdag 08:00 foto's maken tot 11 u, op stap in de natuur foto@markenleij.nl

21 woensdag 20:00 Algemeen Bestuur Bellevue

24 zaterdag 09:00 werkgroep beheer marktplein Chaam

DECEMBER

29 zaterdag 09:00 werkgroep beheer marktplein Chaam (Wouwerdries)
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Tekst: Hans Beljaars, coördinator Werkgroep 

‘Beheer’; Mark & Leij, 06-29098399 

 

H a natuurliefheb-

bers, 

  

Het zit er eindelijk weer 

op. Dat vervelende ge-

lanterfant in de zomer-

maanden, rondkijken in de tuin welke planten 

last hebben van de droogte, vlindertellingen hou-

den als de vlinders zich net verstopt hebben, 

Radlers drinken op zwoele zomeravonden en zo 

kan ik nog wel even doorgaan met leuke en min-

der leuke activiteiten benoemen. Een activiteit 

die ik niet genoemd heb, is het werken met de 

beheersgroep Mark & Leij en dat kan ook niet 

want dat zit er niet op. Nee, dat gaat gelukkig 

weer beginnen… 

  

Op iedere laatste zaterdag van de maand gaan we 

in ons beheergebied op pad om van 9.00 tot 12.00 

te doen wat nodig is. Dat kan variëren van een 

doorzicht aan een waterkant vrijmaken, een heide-

veld boomvrij maken, een watergang gangbaar 

maken etc. Wat niet varieert is het belang van een 

gezellig praatje tussendoor, koffie drinken en de 

bijbehorende koeken eten en eventueel een borrel-

tje erbij. Werken is leuk, maar het moet natuurlijk 

wel gezellig blijven, is dan ook ons motto. Voel 

jij er ook voor om op zaterdagavond tegen jezelf 

te kunnen zeggen ‘de dag is voorbij gevlogen zon-

der dat ik weet wat ik precies gedaan. Maar in de 

ochtend heb ik tenminste echt iets gedaan en het 

was nog nuttig 

en leuk ook..’ 

Dan ben je op 

zaterdag 29 Sep-

tember 9.00 uur 

van harte wel-

kom op onze 

verzamelplaats 

aan de Wouwer-

dries in Chaam. 

Natuurwerkdag 

29 september 

 

Natuurwerkdag 

 

Zondag  

29 september 

09:00 uur 

 

Verzamelen 

Marktplein 

(Wouwerdries) 

Chaam 

 

Tekst: Jan Meesters 

 

W at voor het Merkske 

geldt, geldt ook voor 

natuurgebied de Broskens, 

namelijk: uniek, onbekend, 

prachtige flora en fauna. 

Het gebied ligt iets onder 

Zondereigen in de vallei van 

het Merkske. Degene die 

ons daar alles over kan ver-

tellen, is Jack Govaerts, on-

ze gids van de dag. 

 

Deze wandeling is op 7 okto-

ber. We verzamelen aan het 

eind van Eikelenbosch, Baarle Nassau/Baarle Hertog, bij het 

informatiebord. We starten om 10.00 uur. Laarzen zijn aange-

raden. 

 

Route: Rij naar Baarle Nassau. Rij van hier richting Ulicoten 

en vlak nadat u Baarle Nassau uit bent, neemt u de weg links. 

Die weg heet Hoogstratensebaan. Je volgt deze tot je linksaf 

de Dektstraat in kan. Zodra je een straatnaambord ziet met 

“Eikelenbosch”, volg je deze (rechts) tot het informatiebord. 

Wandelen in  

de Broskens 

Wandelen in  

de Broskens met  

Jack Govaerts  

 

Zondag 7 oktober 

 

10:00 uur 

Einde Eikelenbosch 

Baarle bij infobord 

 

Waterdicht schoeisel 

aantrekken 
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Open Deur bij Na-

tuurpunt Markvallei 

O p zondag 30 september 2018, van 10 tot 18 uur, orga-

niseert Natuurpunt Markvallei een opendeurdag. Voor 

de opendeurdag van 30 september zetten we letterlijk de 

deuren van bezoekerscentrum De Klapekster open. Natuur-

lijk is iedereen welkom.  

 

30 september 2018 van 10:00 tot 18:00 uur 

Bezoekerscentrum De Klapekster 

Kolonie 41, 2323 Wortel 
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Tekst: Liek van Engelen 

 

W e gaan als Mark & Leij om de 

maand een ‘fotocafé’ houden. 

Deze is bedoeld voor àlle leden van 

Mark & Leij, dus een openbare Mark 

& Leij aangelegenheid. 

 

De zaterdag erna gaan we foto's maken: 

samen op stap in de natuur. Let op, dit 

is geen wandeling! Voor de “foto-maak

-ochtend” graag aanmelden via: 

 

 foto@markenleij.nl  
 

uiterlijk vrijdag vóór 22:00 uur, zodat 

we je de startlocatie kunnen mailen. 

 

Ieder Mark & Leij-lid die het leuk 

vindt om te fotograferen is welkom.  

Tekst: Liek van Engelen 

 

O p 11 oktober geeft Piet Nuijten een 

boeiende lezing over "de landgoede-

ren rondom Ulvenhout". Piet is de schrijver 

van het gelijknamige boek. 

 

Piet Nuijten, een groot verteller, geboren op 

landgoed Anneville en getogen op landgoed 

Hondsdonk, vertelt graag over deze prachtige 

omgeving en heeft zich grondig verdiept in 

de landgoederen in de omgeving. Ook fietst 

en wandelt hij er nog steeds graag. 

Wie óók graag wandelt, kome zeker naar de 

lezing, want er volgt nog een herfstwande-

ling waarvan de datum + richting wordt ge-

kozen op deze avond! 

We hopen u in grote getale te ontvangen op 

donderdagavond 11 oktober bij cafézaal Bel-

levue te 

Chaam. 

Aanvang 

20 uur, toe-

gang gratis. 

Liefhebbers van 

Landgoederen  

opgelet! 

Ruiters in Ulvenhoutsebos, foto Jan Korebrits 

Lezing landgoederen 

Piet Nuijten 

 

20.00 uur 

11 oktober 

 

Bellevue 

Chaam 

Fotocafé 

voor  

iedereen 

Nationale  

natuurwerkdag 

Zaterdag  

3 november 

 

Kijk voor locaties  

en tijden op 

 

Www.natuurwerk 

dag.nl 

Onder  

voorbehoud: 

 

Het beheer in onze 

streek 

 

Donderdag  

? november 

Lezing Staatsbosbe-

heer 

 

20:00 uur 

Bellevue 

Chaam 

Zet alvast in 

je agenda: 
 

Mark & Leij 

nieuwjaarsquiz 

 

Vrijdag 4 januari 

20.00 uur 

 

Bellevue 

Chaam 

Fotograferen 

20 sept. Fotocafé, thema 

zomer. 

22 sept. Foto's maken, op 

stap in de natuur. 

15 nov. Fotocafé, thema 

herfst. 

17 nov. Foto's maken, op 

stap in de natuur. 

17 januari Fotocafé, the-

ma winter. 

19 januari Foto's maken, 

op stap in de natuur. 

mailto:foto@markenleij.nl
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elk jaargetijde heeft natuurlijk zijn 

charmes. 

Als natuurvereniging schakelen we 

weer geleidelijk om, van ‘veel wan-

delingen met gids’, naar ‘interes-

sante lezingen in Bellevue’. We bui-

gen ons over een scala van aantrek-

kelijke gastsprekers om weer een 

boeiende winter in te gaan. En hal-

verwege dat seizoen staat de nieuw-

jaarsreceptie annex Nieuwjaarsquiz 

geprogrammeerd. Kortom: we berei-

den ons weer voor op het nieuwe 

seizoen. 

Intussen zijn we samen met de 

Werkgroep Externe contacten druk 

bezig om een goed netwerk op te 

bouwen. We willen graag een goede 

dialoog en wederzijds begrip voor 

elkaar hebben en daarom zijn er 

weer afspraken met o.a. Natuurmo-

numenten, Staatsbosbeheer, Water-

schap, en gemeenten. Vooral met 

deze laatste is het belangrijk, omdat 

we in het recente verleden helaas 

enkele keren genoodzaakt waren ‘de 

rechter op te zoeken’. Volgens mij 

zijn er dan eigenlijk alleen maar 

verliezers, maar als een gemeente 

andere inzichten heeft over regelge-

ving en/of afspraken, kunnen wij 

soms niet anders. Jammer voor de-

gene die er de dupe van is en jam-

mer dat het zoveel tijd en energie 

vergt. Verderop in deze Nieuwsbrief 

ziet u een uiteenzetting van onze 

juriste over een dergelijke, al jaren 

voorslepende, zaak. Gelukkig heb-

ben we in oktober een afspraak met 

de burgemeester en alle wethouders, 

plus betrokken ambtenaar van de 

gemeente Alpen Chaam. Hopelijk 

daarna ook weer met Baarle Nas-

sau. We overleggen liever meer en 

vaker vóóraf, dan dat we bezwaren 

achteraf moeten indienen. 

 

Voor de ‘winteravonden’ 

Als er voldoende belangstelling is, 

starten we weer met een fotocur-

sus. In het ‘fotocafé op 20 septem-

ber is er meer info te vinden, maar 

het komt er op neer, om ‘meer uit 

de digitale camera te halen’. Leer 

spelen met sluitertijden en diafra-

gma’s, maar ook met diverse 

(voorzet)lenzen en misschien zelfs 

filters. Composities maken en kij-

ken ! Vooral goed kijken. 

 

Vacature webmaster 

Ik zou zeggen: houdt ook de websi-

te in de gaten, maar om die goed 

bij te kunnen houden hebben we 

nog steeds de vacature open staan 

voor webmaster Belangstellenden 

kunnen zich melden bij het bestuur 

en de huidige webmaster is bereid 

er een goed en uitgebreid inwerk- 

en begeleidingstraject aan te kop-

pelen. 

 

Vacature quizcommissaris 

Als we het dan toch over vacatures 

hebben: ook voor de quiz vragen 

we nieuwe medewerkers. Een toe-

komstig quizcommissaris zou leuk 

zijn, maar laten we niet te hoog 

inzetten. We vragen nu of er men-

sen bereid zijn mee te kijken naar 

wat er nodig is om een quiz te 

maken, die we op 4 januari 2019 

weer willen organiseren. Info bij 

het bestuur. 

Tekst: Wim Gijzen, voorzitter 

 

N a zo’n zomer van ‘veel te 

warm, veel te lang, droog en 

veel te veel sproeien’, maar ook 

van ‘heerlijk relaxen, maanden 

zonder jas en buiten genieten’, 

breekt dan de herfst weer aan.  

 

Voor veel bomen en planten was 

het al een vroege herfst, omdat ze 

voor lijfsbehoud al eerder blad en 

vruchten lieten vallen, maar voor de 

andere soorten komt het er nu aan. 

Het is in aantocht, de regen, wind, 

koude nachten en mist: de Herfst! 

Binnenkort sta ik ’s morgen weer 

autoruiten te krabben. Eigenlijk zijn 

wij er nog niet aan toe, maar tege-

lijk ontkomen we er niet aan. Maar 

Column van de voorzitter 
Andere tijden! 
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We hebben nog een 

paar vacatures open 

staan...  

 Bestuursleden Natuurvereniging Mark&Leij

Voorzitter Wim Gijzen 06 53241231 voorzitter@markenleij.nl

Secretaris Ditty Koopmans 06 53209498 secretaris@markenleij.nl

Peningmeester Jan Meesters 0161 492777 penningmeester@markenleij.nl

Bestuurslid Piet van Riel 0161 491509 bestuurslid@markenleij.nl

Hoofdredactie Sandra Reijnders 06 10797154 redactie@markenleij.nl

Onderzoek Dick Klees 06 21572238 werkgroepen@markenleij.nl

Fotowerkgroep Liek van Engelen 06 11629903 foto@markenleij.nl

Website vacant  webmees@markenleij.nl

Bestuurslid vacant bestuurslid@markenleij.nl
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De everzwijnen zijn in aantocht! 
In Meerle zijn al enkele exemplaren gespot en naar verluidt ook in Strijbeek, 

Chaam en Castelré. In de Noorderkempen en in Nederlands Brabant is er een 

nultolerantie beleid en zijn wildbeheerders al dol enthousiast om in actie te 

schieten. Hoogstraten is voor driekwart omzoomd door Nederland. Bijgevolg 

lijkt het ons nuttig om dezelfde methodiek toe te passen. In Nederland heeft 

men ondertussen wel door dat nultolerantie een utopie is. Nederlandse en Bel-

gische natuurverenigingen hebben hierin een gezamenlijk standpunt:  

 gebiedsgerichte aanpak waarbij het everzwijn een plaats krijgt binnen het 

natuurbeheer; 

 beperken van schade (zeker naar de landbouw toe) met een degelijke juri-

disch sluitend schadevergoeding; 

 geen jacht in onze natuurgebieden; 

 bij bewezen overlast, kan afschot georganiseerd worden in gezamenlijk 

overleg. 

Door Natuurmonumenten zijn inmiddels onderzoeken verricht naar de effec-

ten van zwijnen in een aantal van hun gebieden. Uit deze onderzoeken blijkt 

dat er meerdere gebieden in Brabant geschikt zijn. Het lijkt ons goed om in 

provinciaal verband deze onderzoeken verder uit te werken. 

 

Themadag zoetwatervissen 

Zaterdag 29 september 

10:00 tot 16:00 uur 

Bezoekerscentrum Wolfs-

laar 

Breda 

 

Aanmelden bij 

breda@knnv.nl 

 

Deelname gratis 

Zelf lunch meenemen 
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Aanmelden  

Aanmelden voor de themadag kunt 

u doen door een email te sturen aan 

breda@knnv.nl. Het aantal deelne-

mers is maximaal 20 personen. 

Tekst: Merlijn Hoftijzer 

 

O p zaterdag 29 september or-

ganiseert de KNNV Breda 

een themadag over de zoetwater-

vissen van Nederland. Water is 

fascinerend maar het gaat pas 

echt leven als je weet wat er onder 

het wateroppervlak leeft: van tien-

doornige stekelbaars tot kleine 

modderkruiper. Er zijn tientallen 

vissen die je in de Brabantse be-

ken tegen kan komen.  

  

Onder leiding van specialisten van 

RAVON leren we die dag de in’s 

and out’s van deze soortgroep en 

krijg je inzichten in de ecologie 

van de soortgroep, de verschillende 

soorten en handige determinatie 

kenmerken. Wil jij zelf kunnen 

determineren wat je vangt of wil je 

ingaan op nieuwe weetjes en feitjes 

over deze soortgroepen dan is deze 

themadag ideaal om je kennis te 

verbreden en/of te verdiepen voor 

zowel beginner als gevorderde.  

  

Inhoud: 

De themadag bestaat uit een theore-

tisch ochtendgedeelte en een prak-

tijk deel in de middag. Tijdens de 

theorie gaan de sprekers in op de 

verschillende soorten binnen de 

soortengroep, hun ecologie, deter-

minatie en inventarisatiemethoden. 

In het middagdeel gaan we het veld 

in opzoek naar soorten, hoe je nou 

precies inventariseert en deze op 

naam brengen.  

  

Waar en wanneer: 

De themadag start om 10:00 uur in 

het Duurzaam leslokaal van Bezoe-

kerscentrum Wolfslaar aan de 

Wolfslaardreef 95, 4834 SN Breda 

en de dag eindigt rond 16:00 uur. 

  

Materiaal en kosten: 

Het deelnemen aan een themadag is 

gratis. Neem wel je eigen lunch 

mee. RAVON zorgt voor materialen 

zoals waadpakken en netten.  

  

Themadag zoetwatervissen  

29 september 2018 

mailto:breda@knnv.nl
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Tekst en foto’s: Johan Schaerlaec-

kens 

 

D oor de langdurige droogte en 

de hoge temperaturen had-

den veel vlinder- en libellensoorten 

het deze zomer moeilijk. Zo werden 

er weinig dagpauwogen, kleine 

vossen en atalanta’s gezien. Door 

de hitte en de droogte waren veel 

nectarplanten verdroogd en von-

den vlinders nauwelijks voedsel. 

Toch werd het een goed jaar voor 

warmteminnende zeldzame zuide-

lijke soorten zoals de koninginnen-

page en de keizersmantel. In de 

Chaamse Beek concentreerden 

weide- en bosbeekjuffers zich rond 

de laatste plaatsen waar water 

stroomde.  

 

Keizersmantel 

De keizersmantel is een grote op-

vallende vlinder die rond 1980 uit 

Nederland verdween als standvlin-

 

Klimaatverandering:  

keizersmantels in de plus,  

beekjuffers in de min 

Boven: de bosbeekjuffer is een kenmerkende soort voor natuurlijke, langzaam 

stromende, beschaduwde beken met een goede waterkwaliteit. De foto is geno-

men bij de Chaamse Beek (Dassemus) waar er deze zomer enkele tientallen vlo-

gen. Hun vlinderachtige, fladderende vlucht boven het stromende water is heel 

kenmerkend. 
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routes aflegden alsof ze door hun 

gebied patrouilleerden.  

De eitjes worden niet op de waard-

plant (vooral bos- en maarts viool-

tje) afgezet maar op 1 tot 1,5 meter 

hoogte op de schors van een boom 

die vlak bij viooltjes op een zon be-

schenen plaats  

 

Beekjuffers 

Door de langdurige droogte viel het 

grootste gedeelte van de Chaamse 

Beken droog. Bijkomend probleem 

is dat door grootschalige grondwa-

teronttrekking eeuwenoude kwel-

stromen naar de beken wegvallen. 

Door gebrek aan stromend water 

heeft de Chaamse bekenfauna een 

geweldige opdoffer gehad. Vissen, 

juffers, libellen, waterwantsen, ke-

vers etc. zijn mogelijk lokaal uitge-

storven. Ook boomkikkerpoelen 

vallen de laatste jaren structureel 

eerder droog, wat slecht is voor de 

voortplanting.  

Het viel de Chaamgroep op dat de 

beekjuffers zich in grote aantallen 

(= tientallen) concentreerden op de 

laatste plaatsen waar stromend water 

was. Vooral langs de Chaamse Beek 

bij Dassemus en Couwelaar werden 

tientallen weide- en bosbeekjuffers 

gezien. Hun vlinderachtige, fladde-

rende vlucht boven het stromende 

water is heel kenmerkend. Behalve 

dat in de Chaamse Beek al het water 

van de zijtakken samen komt, wordt 

in de aanvoer van water ook deels 

voorzien door het effluent van de 

waterzuiveringsinstallatie van 

Chaam.  

Bosbeekjuffers werden vooral ge-

zien in het gedeelte van de Chaamse 

der. De keizersmantel staat op de 

Nederlandse, Vlaamse, Waalse en 

Britse Rode Lijst. 

Tot voor kort stond deze prachtige 

vlinder in Nederland zelfs op deze 

lijst als ‘verdwenen’. Wel werd de 

soort nog regelmatig zwervend 

gezien. Sinds 2015 heeft de soort 

zich weer op enkele plaatsen ge-

vestigd (Amsterdamse waterlei-

dingduinen, de Achterhoek en Zuid

-Limburg). Op deze plaatsen vindt 

ook succesvolle voortplanting 

plaats.  

De keizersmantel is, net als de ko-

ninginnepage, een grote mobiele 

vlinder die lang leeft en daardoor 

grote afstanden kan afleggen. Zo 

kunnen ze nieuwe, geschikte gebie-

den ontdekken en (her)koloniseren. 

Ze zijn hiermee in het voordeel ten 

opzichte van bijv. blauwtjes en 

parelmoervlinders die maar enkele 

km’s kunnen afleggen en zo 

‘gevangen’ zijn in hun postzegel-

tjes natuur waardoor ze heel kwets-

baar zijn.  

Aangezien de dichtheid op de 

vliegplaatsen meestal tamelijk ge-

ring is (zo´n 0,25 tot 4 vlinders per 

hectare) was de Chaamgroep opge-

togen toen ze, eerst 3, later 4 tot 6 

keizersmantels aantroffen op een 

kleine oppervlakte (enkele 100den 

m²’s). Langs de Huisdreef 

(Staatsbosbeheer) in Chaam von-

den de vlinders een perfecte 

leefomgeving: een brede bosrand 

met zonnige, beschutte inhammen 

waar de nectarplant koningin-

nekruid massaal bloeit en waar de 

vlinders konden uitzwerven over 

een door bos omzoomd weilandje 

dat praktisch alleen uit koningin-

nekruid bestond. Vaak zagen we 2 

keizersmantels om elkaar heen 

dwarrelen zodat reproductie op 

deze plaats niet uitgesloten kan 

worden. Wat ons ook opviel was 

dat de keizersmantels vaste vlieg-

Beek dat door Dassemus stroomt. 

De beek is hier beschaduwd, heeft 

zonnige plekken met waterplanten, 

extensieve oevers en de stroomsnel-

heid is variabel. De bosbeekjuffer is 

een kenmerkende soort voor natuur-

lijke, langzaam stromende, bescha-

duwde beken met een goede water-

kwaliteit. In de jaren 60 en 70 ging 

de soort dramatisch achteruit door 

het rechttrekken van de beken, ge-

combineerd met het plaatsen van 

stuwen. Sinds de Chaamse Beken 

vrij stromen nam de soort weer 

langzaam in aantal toe. De soort is 

nog altijd zeldzaam in Nederland 

(komt vooral voor in het zuiden) en 

zowel de Chaamse Beken als ’t 

Merkske zijn bolwerken. Door het 

gebrek aan stromend water sloegen 

veel bosbeekjuffers aan het zwer-

ven en werden ook vaak in dorps-

tuinen gezien. Volgens een Fins 

onderzoek zouden dit vooral juffers 

zijn die in zwakke conditie zijn, 

geen goed teken dus.  

Bij de brug over de Chaamse Beek 

nabij Couwelaar (Ulvenhout) zagen 

we vooral weidebeekjuffers. De 

weidebeekjuffer is algemener dan 

de bosbeek- en stelt ook minder 

eisen aan het beekmilieu vooral wat 

beschaduwing betreft.  

De vraag is of en hoe alle organis-

men zich van deze catastrofe zullen 

herstellen. Duidelijk is dat deze 

droogte- en hittecalamiteiten niet 

langer uitzondering zijn. Water-

schappen zullen er niet aan ontko-

men in hun (grond)waterbeleid veel 

meer rekening te houden met kli-

maatadaptie.  

Weidebeekjuffer: 

weidebeekjuffers en 

bosbeekjuffers zijn 

moeilijk van elkaar 

te onderscheiden. 

Dat lukt eigenlijk 

alleen maar bij de 

mannetjes. Ze zijn 

wat toleranter in 

hun eisen aan het 

beekmilieu en daar-

door wat algemener. 

De prachtige, grote keizersmantel 

zie je zomaar niet over het hoofd. 

Vier tot zes vlinders op één vlieg-

plaats is heel bijzonder. Deze foto is 

genomen op de Huisdreef. 
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kwaliteiten als fotograaf en het ple-

zier wat met het behalen van bevre-

digende resultaten te beleven valt. 

Dat het fototoestel daarvoor een 

stuk gereedschap is, spreekt voor 

zich, maar in alle gevallen is het de 

fotograaf die de kwaliteit levert. 

Alle beloften van fabrikanten ten 

spijt: “Camera’s registreren en foto-

grafen maken foto’s!” 

  

Natuurfotografie is een aparte tak 

van sport en vergt in ieder geval 

interesse in natuur. Het is immers 

levende materie. Ervaring kun je 

natuurlijk zelf opdoen, maar véél 

sneller van iemand leren die deze al 

opgedaan heeft. 

  

Voor nadere informatie en belang-

stelling kunt u zich aanmelden voor 

een oriënterende informatieavond 

via: 

  

 info@studiowolverine.com  

  

De cursus bestaat uit zes delen. De 

totale kosten bedragen €150,- (voor 

leden van Mark & Leij €125,-) en 

zal bij voldoende deelnemers begin 

2019 gegeven worden. Het aantal 

deelnemers kent een minimum van 

acht. Als de groep te groot is dan 

wordt er gesplitst. 

  

Globaal idee inhoud 

  

Beginners 

Het bekend en vertrouwd maken 

met de camera en een aantal begrip-

pen die voortvloeien uit het toepas-

sen van fotografische technieken. 

Het leren zien hoe een camera kijkt. 

Dat wordt bepaald door de lens. Hoe 

de camera dit beeld registreert en 

verwerkt tot een digitaal bestand. 

Hoe de bestanden die uit de camera 

komen op te slaan, te archiveren en 

eenvoudig te bewerken. Daarnaast 

aandacht voor een scala van onder-

werpen die in de natuur gefotogra-

Tekst : Dick Klees 

 

D e vorig jaar gehouden cursus 

natuurfotografie is goed be-

vallen. Reden om dit jaar te kijken 

of daar weer behoefte aan bestaat, 

met tevens de mogelijkheid een 

vervolg cursus te organiseren in-

dien de belangstelling naar meer 

verdieping uitgaat. 

  

Het is nu eenmaal een feit dat er 

behoorlijke niveau verschillen tus-

sen de verschillende deelnemers 

kunnen bestaan, als gevolg van de 

ervaring die iemand al heeft opge-

daan. Waar de één behoefte heeft 

om een goede start te maken met 

een hobby die hem aantrekt, zal een 

ander juist zijn eigen grenzen ont-

dekt hebben en behoefte hebben 

aan nieuwe impulsen en betere be-

heersing van technieken, om tot 

verdieping te komen. Of je loopt 

tegen hobbels aan, die dreigen 

drempels te worden, omdat het niet 

goed lukt daar op een gewenste ma-

nier mee om te gaan. 

  

Om de behoefte te leren kennen, 

worden mensen met een latente be-

langstelling gevraagd die kenbaar te 

maken. Bij voldoende deelname is 

er de keuzemogelijkheid tussen een 

beginnerscursus en een gevorder-

dencursus, dan wel beiden. Het be-

heersen van de basistechnieken en 

het bedienen van de eigen camera 

wordt als bekend verondersteld. 

  

Bij beide cursussen zal de nadruk 

liggen op het ontwikkelen van je 

feerd kunnen worden. Juist het 

hiermee bezig zijn leert je zaken te 

zien, waar je anders aan voorbij 

gaat. Deze ontdekkingstocht maakt 

natuurfotografie tot een speciale 

hobby. 

  

Gevorderden 

Afhankelijk van de gepeilde be-

hoefte valt een type fotografie ver-

der uit te spitten om daar zoveel 

mogelijk uit te halen. Via aanpak, 

voorbereiding en toepassen van 

techniek en hulpmiddelen, gaan we 

dieper op de materie in. 

Bij het fotograferen van dieren of 

planten zal kennis aan de orde ko-

men om die te vinden in de juiste 

tijd van het jaar en op de plaatsen 

waar ze voorkomen. In het geval 

van dieren komt daar nog bij dat 

het gedrag bekend moet zijn om 

een voorspelling te kunnen maken 

over de gewenste ontmoeting.  

Bij de voorbereiding moet men 

geprepareerd zijn op wat komt. 

Weinig is zo frustrerend bij een 

zeldzame ontmoeting met een dier, 

dan te constateren dat de camera 

nog in de tas zit, de verkeerde lens 

erop zit, de batterij net leeg is, het 

geheugen vol, etc., etc. 

Landschaps-, dieren- of macrofoto-

grafie vragen een duidelijk ver-

schillende aanpak en (deels)

uitrusting. In gesprek met de deel-

nemers maken we de keuze om ons 

te concentreren op één type. Dat 

zal nodig zijn om daarin tot de ge-

wenste verdieping te kunnen ko-

men. 

Mark & Leij cursus natuurfotografie 
Wegens succes geprolongeerd 

mailto:info@studiowolverine.com
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Tekst: Joost van den Ouweland 

Foto’s: Harrie Timmermans 

 

Alweer jaren geleden adopteerde 

Mark & Leij een klein heideveldje 

in de buurt van recreatieplas ’t 

Zand. Een heuvelachtig, door bos 

omsloten open terrein met pijpen-

strootje, vuilboom, heide en enkele 

prachtige solitaire eiken en den-

nen. De werkgroep beheer van 

Mark & Leij heeft sinds die tijd 

elke herfst en winter gezorgd dat 

het gebied tiptop in orde bleef. 

Vooral als in de late zomer de 

struikheide weer in bloei kwam, 

was dat een lust voor het oog. 

Toen op zondag 5 augustus 2018 

in Alphen en Chaam de brand-

weer uitrukte voor een bosbrand, 

had niemand van Mark & Leij 

nog een idee. Ook toen onder-

staand bericht in de krant en op 

internet verscheen, hadden we 

nog geen argwaan. Dagen later 

bleek het toch echt “ons” heide-

veldje te zijn waar de rode haan 

had toegeslagen. Harrie Timmer-

mans ontdekte het en stuurde ons 

enkele foto’s. Het terrein is voor 

ongeveer de helft zwart geblakerd 

en hoewel er alweer groene spriet-

jes van het pijpenstrootje de kop 

opsteken, maken we ons ernstig 

zorgen over de door het vuur aan-

getaste eiken en dennen. Er gaat 

toch weer vijftig, zestig jaar over-

heen voor je een boom van het-

zelfde formaat hebt. Sommige eco-

logen vinden een brand goed voor 

de dynamiek van een heideveld 

maar op dit moment is het een 

triest gezicht. 

 

Bron:BN/De Stem 

Brand zondag 5 augustus 

Alertheid bij camping 't Zand om 

flinke bosbrand in de buurt, vuur 

inmiddels geblust. 

 

Gasten van camping 't Zand in Alp-

hen zijn zondagavond gewaar-

vakantiegangers door het camping-

personeel gewaarschuwd. Uiteinde-

lijk was het niet nodig om de 1200 

campinggasten te evacueren, omdat 

de wind de andere kant op stond.  

 

… Het terrein  

is voor ongeveer de helft 

zwart geblakerd ... 

schuwd, omdat in de buurt een grote 

natuurbrand woedde. Ze hoefden de 

camping niet te verlaten, maar wer-

den door de brandweer wel gewaar-

schuwd om extra alert te zijn en rus-

tig te blijven. Een groep van dertig 

kinderen en zestien begeleiders die 

in het bos kampeerden moesten wel 

in allerijl worden geëvacueerd  

De bosbrand werd iets voor 19.00 

uur ontdekt. Pas na 2,5 uur was het 

vuur geblust. Tot die tijd waren 

mensen op de camping extra alert. 

Hoewel het vuur op enige afstand 

van de camping woedde, werden de 

Brand op ons heideveldje 
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Tekst: Agrarische Natuurvereni-

ging Baarle-Nassau En Omstreken 

 

D e Agrarische Natuurvereni-

ging Baarle-Nassau En Om-

streken voert twee regelingen uit 

die als doel hebben de biodiversi-

teit, het landschap en het recreatief 

medegebruik van het buitengebied 

te bevorderen: het Agrarisch Na-

tuur- en Landschapsbeheer 

(ANLb) en het STIKA (Stimule-

ringskader Groen Blauwe Dien-

sten).  

In het werkgebied van de Natuur-

vereniging Mark & Leij betekent 

dit, dat er vele elementen en perce-

len in deze regeling opgenomen of 

ontwikkeld zijn (of worden) waar-

onder het agrarisch gebied van de 

Bleeke Heide 

 

Het ANLb is oorspronkelijk van 

toepassing in door de provincie 

aangewezen afgebakende gebieden 

als de landgoederen en stroken 

langs bepaalde waterlopen. De laat-

ste jaren is hier ook het gebied van 

de Bleeke Heide vanaf de Meerle-

seweg tot de Ulicotenseweg bijge-

komen. Naast de bevordering van 

populaties weidevogels krijgen nu 

ook akkervogels meer aandacht. 

Daartoe zijn diverse pakketten ont-

worpen, die in dit gebied openge-

steld zijn. De patrijzen- en leeuwe-

rikranden zijn daarin de meest 

gangbare mogelijkheden. Eén 18 

meter brede rand is al aangelegd. 

Volgens M&L-kenners broeden ter 

plaatse of in de onmiddellijke om-

geving o.a. patrijs, gele kwikstaart, 

graspieper en veldleeuwerik. De 

betreffende rand heeft een duidelij-

ke aantrekkende werking op deze 

akkervogelsoorten, waarschijnlijk 

ook ten gevolge van het nabijgele-

gen Bleeke Heide reservaat waar 

Staatsbosbeheer uitgekiend akker-

beheer uitvoert.  

Recent is er het pakket Vogelakker 

bijgekomen. Dit houdt in dat op een 

perceel de landbouwgewassen rode 

klaver en/of luzerne ingezaaid wor-

den. Binnen het perceel komen on-

geveer 15 meter brede graskruiden-

randen en/of bloemenranden in los-

liggende stroken, die een rustiger 

beheer en geen bemesting kennen. 

Alles heeft een maatvoering dat een 

evenwicht maakt tussen gemechani-

seerd beheer van het gewas en vol-

doende invloed van de stroken. 

Op dit moment is in het agrarische 

gebied van de Bleeke Heide al ruim 

3,5 ha ‘Vogelakker’ gecontracteerd 

en met 4 boeren wordt nog onder-

handeld. Verwacht wordt dat er ze-

ker één bij komt en bij de anderen is 

goede hoop. De toegekende vergoe-

ding en de toegezegde intensieve 

begeleiding van dit, in deze streek, 

nieuwe gewas/pakket, maken dit 

pakket uitermate aantrekkelijk voor 

verschillende bedrijven. De looptijd 

van de contracten is slechts 3 jaren, 

omdat in heel Nederland alle con-

tracten van het ANLb aflopen op 31 

december 2021. Dit maakt de con-

tracten in de Bleeke Heide extra 

aantrekkelijk, omdat hiermee nog 

meer het accent komt te liggen op 

een proefproject zowel voor natuur 

als landbouw. Enkele boeren willen 

er graag mee experimenteren. Zowel 

teeltechniek als voederwaarde zijn 

nieuw. 

 

Moeilijk jaar voor STIKA 

Het STIKA kende een moeilijk jaar 

voor de nieuw ingezaaide randen. 

Door het natte koude voorjaar en 

de plotselinge hitte, die daar snel 

op volgde, is de opkomst van de 

verschillende bloemen- en bijen-

randen zeer slecht geweest. De ie-

der jaar opnieuw in te zaaien Pluk-

randen, die door financiële toezeg-

gingen van de ABG gemeentes 

mogelijk zijn geweest, zijn ook 

grotendeels mislukt. Jammer maar 

volgend jaar beter. Langs het Bels 

Lijntje zijn of worden over de hele 

lengte in ons werkgebied diverse 

bijenranden aangelegd. Dit pakket 

is sinds een jaar opengesteld en 

kent veel belangstelling. Verwacht 

wordt dat hier totaal wel 7 projec-

ten ingericht kunnen worden. Hier-

bij zijn permanente en jaarlijks op-

nieuw in te zaaien bloemenranden, 

speciale struiken en (linde)bomen 

mogelijk. 

Meer info over de mogelijkheden 

en contacten in ons werkgebied is 

te vinden op de sites ANB West-

Brabant en op de provinciale site 

Subsidieregeling Groen Blauw Sti-

muleringskader. 

Meer Agrarisch Natuurbeheer  

op de Bleeke Heide 

Lupinus luteus 

… Op dit moment is in het 

agrarische gebied van de 

Bleeke Heide al ruim 3,5 ha 

‘Vogelakker’ gecontrac-

teerd ... 
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hun camouflage. Dat maakt dat je 

een boomkikker gemakkelijk over 

het hoofd ziet. 

Tekst: Natuurmonumenten 

 

N atuurmonumenten verwacht 

dat de droogte een slechte 

invloed heeft op de voortplanting 

van de boomkikker. Boomkikkers 

planten zich voort in ondiepe poe-

len. Nu kunnen deze poelen eind 

augustus verdrogen, maar door de 

extreme temperaturen is dat al in 

mei/juni gebeurd. 

 

Natuurmonumenten heeft in 2011 

boomkikkers uitgezet. Het natuur-

gebied is speciaal geschikt gemaakt 

voor deze bijzondere maar kieskeu-

rige kikker. Het kleine groene 

beestje houdt van ondiepe laagtes 

in het water om te baden en van 

grote bladeren om op te zonnen. 

 

Boomkikkers 

Boomkikkers zijn kleine dieren, 

zelfs volwassen zijn ze maximaal 5 

centimeter groot. Meestal zijn ze 

felgroen, afhankelijk van de tempe-

ratuur en de gemoedstoestand van 

de kikker kan de kleur ook groen-

grijs of bruin zijn. Hun pootjes zijn 

voorzien van een zuignap zodat het 

perfecte en zeer acrobatische klim-

mers zijn tot hoog in de bomen. 

Overdag zitten ze vaak doodstil op 

een blad te zonnen, vertrouwend op 

Tekst: Huub Don en Jan Vermeu-

len 

 

V orig jaar werden in het voor-

jaar en de zomer 15 waarne-

mingen gemeld van de rode wouw 

in de omgeving van Strijbeek/

Chaam. Dit deed het vermoeden 

rijzen onder de vogelaars uit onze 

regio dat dit de voorbode zou kun-

nen zijn van een broedgeval.  

 

Dit voorjaar werd diverse malen 

een koppel rode wouwen gezien in 

dezelfde omgeving als vorig jaar en 

een broedgeval leek aanstaande. En 

inderdaad werd na verloop van tijd 

het nest ontdekt. Het paartje rode 

wouwen heeft met succes twee jon-

gen grootgebracht. De precieze lo-

catie en omstandigheden zijn ge-

heim gehouden om te voorkomen 

dat er ongewenste verstoring zou 

optreden. Vooral gedurende de 

nestbouw, het broeden en de kleine 

jongen fase, zijn rode wouwen zeer 

gevoelig voor verstoring. Nu de 

jongen succesvol zijn uitgevlogen is 

de kans groot dat de vogels volgend 

jaar weer terugkeren. Met slechts 

circa 10-15 broedparen in Neder-

land is de rode wouw erg zeldzaam 

en is dit dus een heel bijzondere 

aanwinst voor de streek! 

 

Tekst: Joop van Riet 

 

O p Hondsdonk zijn twee jonge 

ooievaartjes uitgevlogen! 

Trotse ‘bonus’ouders zijn Martin 

Bos en Elvira Lesman. Ze hadden 

net deze winter een nestpaal neer-

gezet en gelijk een broedgeval met 

twee jonge ‘uivers’. Een primeur 

voor het Chaamse! Pas het tweede 

broedgeval ooit in Brabant, ten zui-

den van Breda! Hun huis heet 

‘Ons Honk’ en dat beviel het kop-

peltje ooievaars wel. Liefde kent 

geen grenzen blijkt, want het is 

weer een Vlaamse man, uit het 

Brusselse!  
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Tekst: Werkgroep Externe Contac-

ten Mark & Leij 

 

E lke editie van de Nieuwsbrief 

probeert de werkgroep Exter-

ne Contacten verslag te doen van 

de overleggesprekken met onze 

(maar liefst 10) externe partners. 

Vanzelfsprekend zetten we ons 

hierbij vooral in voor versterking 

van natuur en landschap maar met 

oog en begrip voor de (soms) te-

genstrijdige belangen van onze 

partners. “Mee-anderen” is vanaf 

de oprichting het devies van Mark 

& Leij. Hoewel de belangen niet 

altijd parallel lopen vinden de ge-

sprekken veelal op een ontspan-

nen, constructieve en respectvolle 

wijze plaats. Wilt u met ons mee-

denken of hebt u vragen, neem 

dan contact op met de voorzitter 

Wim Gijzen (voorzitter@marken 

leij.nl) of de coördinator van de 

Werkgroep Johan Schaerlaeckens 

(schae397@planet.nl). 

 

Manifest van Mark & Leij 

Ons manifest (zie vorige nieuws-

brief) ligt nu bij al onze externe 

partners. De meesten hebben al po-

sitief gereageerd. Waterschap Bra-

bantse Delta heeft het zelfs op de 

agenda gezet bij hun bestuurlijk 

overleg met de gemeentes.  

Mark & Leij heeft het manifest niet 

uit eigen belang geschreven, maar 

vooral om processen te versoepe-

len, meer expertise te genereren, 

een integrale visie te bevorderen, 

bezwaren en juridische procedures 

te voorkomen om zo te anticiperen 

op de nieuwe omgevingswet. Dit 

heeft alleen kans van slagen als de 

ABG-gemeentes ons manifest im-

plementeren in hun beleid. De ultie-

me doelstellingen van het manifest 

zijn:  

- in de ABG-gemeenten partijen in 

een zo vroeg mogelijk stadium bij 

plannen betrekken; 

- plannen integraal vanuit een ge-

biedsvisie benaderen; 

- het zoveel mogelijk voorkomen 

van stapeling van bezwaarschriften.  

 

Gemeente Alphen-Chaam 

Op 18 oktober zijn we uitgenodigd 

door het College van B en W van 

Alphen-Chaam voor een kennisma-

kingsgesprek. We weten (nog) niet 

welke agendapunten burgemeester 

en wethouders voor ons in petto 

hebben. Zelf zullen we pleiten voor 

implementatie van ons manifest in 

het bestuurlijk beleid van de ABG-

gemeentes. Wethouder Willems gaf 

in een eerder gesprek met ons te 

kennen dat hij vooral wil streven 

naar een energie neutrale gemeente. 

Windmolens en zonneparken zijn 

echter niet overal gewenst. Vanuit 

Mark & Leij gaan we daarom plei-

ten om deze energietransitie inte-

graal te koppelen aan een klimaatbe-

stendige inrichting met behoud en 

versterking van de biodiversiteit. 

Tenslotte willen we ook de stand 

van zaken van lopende bezwaar-

schriften bespreken en hoe we, via 

ons Manifest, deze stroom in de toe-

komst kunnen indammen.  

 

Staatsbosbeheer 

Binnenkort hebben we weer ons 

jaarlijks overleg met Staatsbosbe-

heer. Aan de orde zullen komen de 

fietsallee in het Chaams bos. Het 

Beheer- en Hydrologisch plan van 

het Chaams bos waaronder de peil-

verlaging van het Ossengoor 

(aantrekkelijker voor flora en fau-

na); de ontwikkelingen rondom het 

Wellnesscentrum (M&L heeft input 

aangeleverd voor de inrichting) ; de 

al dan niet verharding van de Oude 

Maastrichtse Baan ten behoeve van 

de houtoogst; het beheer van de 

Bleeke Heide, het Merkske en het 

Zwart Laag. Ook bespreken we de 

toegankelijkheid van SBB-

terreinen in relatie tot recreatiedruk 

en het behoud van kwetsbare soor-

ten/landschapstypes; het beheer 

van zomerganzen en exoten.  

Mark & Leij gaat, met concrete 

voorbeelden, pleiten voor een meer 

vlindervriendelijk beheer. Ook wil-

len we het hebben over klimaat-

adaptie in relatie tot het huidige 

bosbeheer (pakt mogelijk nadelig 

uit door verminderde opnamecapa-

citeit en toename van uitstoot van 

CO2). In de SBB-boomkikker-

corridor (ten noorden van het 

Zwart Laag) liggen nog kansrijke 

gebieden om poelen te graven. We 

willen onderzoeken wat de moge-

lijkheden zijn.  

 

Gemeente Baarle-Nassau 

Bij de gemeente Baarle-Nassau 

werden op ons verzoek een aantal 

bermen toegevoegd aan het huidige 

ecologische bermbeheer.  

 

Gemeente Gilze-Rijen 

We onderhouden nauw contact met 

de natuurvereniging aldaar: de Na-

tuur- en Landschapsvereniging Gil-

ze en Rijen (NLGR). Waar moge-

lijk trekken we samen op. Zij heb-

ben alvast ons Manifest omarmd. 

 

Natuurmonumenten 

Er zijn al de nodige resultaten be-

reikt. Op hun terreinen in de Strij-

beekse Heide, de Rette en de Hol-

landse Bossen blijft er op veel ak-

kerpercelen graan staan voor over-

winterende akkervogels. Veel hout-

wallen en rasters zijn hersteld. De 

NM-weilanden langs de weg 

C h a a m - U l v e n h o u t  w o r d e n 

voortaan gemaaid en afgevoerd wat 

een veel mooiere vegetatie voor de 

toekomst belooft. In het a.s. over-

leg gaan we o.a. praten over de 

begrazingsvormen op de terreinen 

van Natuurmonumenten. Door de 

Werkgroep Externe Contacten:  

veel overleg, mooie resultaten 

mailto:voorzitter@markenleij.nl
mailto:voorzitter@markenleij.nl
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Kopijdata en 

nieuws-

brieven 
  

Nieuwsbrief voorjaar 

Inleveren kopij tot vrijdag half fe-

bruari 

Verschijnt omstreeks half maart  

 

Nieuwsbrief zomer 

Inleveren kopij tot vrijdag half mei 

Verschijnt omstreeks half juni  

 

Nieuwsbrief najaar 

Inleveren kopij tot vrijdag half au-

gustus 

Verschijnt omstreeks half september 

 

Nieuwsbrief winter 

Inleveren kopij tot vrijdag half no-

vember 

Verschijnt omstreeks half december 

 

Agenda 

Kijk voor de precieze kopijdata in 

de natuuragenda op pagina 3 of op 

www.markenleij.nl\agenda  

of meld je aan voor de digitale 

kopij-reminder bij  

redactie@markenleij.nl 

Heb jij een mooie foto voor 

de voorpagina die past bij het 

seizoen van de volgende 

nieuwsbrief? 

 

Stuur hem naar Sandra: 

redactie@markenleij.nl 

 

De voorpaginafoto dient op 

een formaat van 22 cm breed 

en 31 cm hoog nog minimaal 

300 dpi te hebben en is bij 

voorkeur gemaakt in ons 

werkgebied. 

Delta is trekker in dit project. Ten-

slotte zijn we benieuwd wat de ge-

volgen zijn van het veranderend wa-

terbeheer door Staatsbosbeheer in de 

Chaamse bossen. 

 

Agrarisch Natuurbeheer in het 

M&L-gebied 

In deze Nieuwsbrief staat een artikel 

van de Agrarische Natuurvereniging 

Baarle-Nassau En Omstreken over 

de prachtige resultaten die onlangs 

geboekt zijn op met name de Bleeke 

Heide.  

 

Natuurplein de Baronie 

Op korte termijn zal Mark & Leij 

een gesprek hebben met Natuurplein 

de Baronie. Dit is een federatie van 

natuurverenigingen in de Baronie 

van Breda en omgeving. Doel van 

het gesprek zal zijn: nagaan of aan-

sluiten van M&L bij deze federatie 

zinvol is. Mogelijk is er een andere 

vorm van samenwerken mogelijk. 

Te denken valt aan het organiseren 

van lezingen, werkdagen en wande-

lingen en het samen optrekken bij 

infrastructurele projecten zoals het 

verbreden van de A58.  

 

Vereniging Markdal 

Binnenkort gaan we in op een uitno-

diging om eens bij te praten over 

alle ontwikkelingen rondom de 

Mark. Een groot gedeelte ligt im-

mers binnen ons werkgebied. 

klimaatverandering doemen er 

nieuwe problemen op: Het structu-

reel vroeg droogvallen van poelen 

kan nadelig zijn voor de voortplan-

ting van de boomkikker. Door de 

intensieve wateronttrekking vallen 

kwelstromen naar de Chaamse Be-

ken weg waardoor soortenrijke 

natte schraallanden verdrogen. 

Mark & Leij pleit ervoor in de 

buurt van succesvolle voortplan-

tingswateren meer poelen te gra-

ven. Laten we de weg volgen die 

de boomkikker zelf aangeeft. 

 

Waterschap Brabantse Delta 

We waarderen het enorm dat wa-

terschap Brabantse Delta ons Ma-

nifest bestuurlijk aan de orde stelt 

in de ABG-gemeenten. Met het 

waterschap gaan we onder andere 

de impact en de gevolgen van de 

afgelopen super droge tijd evalue-

ren. De kwaliteit van de natte na-

tuur in de Chaamse beekdalen zou 

snel teruglopen. Door wateront-

trekkingen vallen kwelstromen 

naar de beken weg, waardoor be-

ken en poelen eerder droogvallen, 

met kwalijke gevolgen voor de 

veerkracht van de natte grondwa-

terafhankelijke beekdalnatuur. We 

zijn benieuwd hoe de relevante 

partijen de realisatie van de restop-

gave EVZ’s (Ecologische Verbin-

dingszones in Landstad de Baro-

nie) in ons werkgebied denken te 

realiseren. Waterschap Brabantse 
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gens Slat mogelijk moeten zijn om 

50% van de plastic soep binnen vijf 

jaar op te ruimen. 

Op dit moment legt de organisatie 

van Slat – Ocean Clean Up ge-

noemd – de laatste hand aan de 

allereerste drijvende kustlijn. Het 

600 meter lange systeem moet nog 

dit jaar richting de plastic soep 

worden getrokken om daar te be-

ginnen met zijn grote schoonmaak-

actie. 

Het systeem bestaat kortgezegd uit 

twee onderdelen: een drijvende 

buis en een drie meter lang scherm 

dat aan die buis hangt. Het systeem 

wordt meegevoerd door de stro-

mingen, wind en golven en be-

weegt dan ook sneller dan het plas-

tic – dat enkel onder invloed van 

stromingen beweegt. Het idee is 

dan ook dat het in vrij korte tijd 

grote hoeveelheden plastic kan ver-

zamelen. Zo af en toe zouden sche-

pen het verzamelde plastic opvis-

sen en naar de kust brengen, waar 

het gerecycled wordt. Uiteindelijk 

hoopt Slat zeker zestig van deze 

systemen te bouwen. Zo ontstaat 

een vloot die – op papier – elke vijf 

jaar 50% van de nog altijd groeien-

de plastic soep in de Stille Oceaan 

opruimt. 

Het klinkt als een fantastisch plan, 

maar zal het zich ook daadwerke-

lijk zo gaan ontvouwen? Dat zal de 

komende maanden duidelijk moe-

ten worden.  

Bron: www.scientas.nl 

 

Ingevroren rondwormen komen 

na 40000 jaar weer tot leven 

Russische biologen hebben een wel 

heel opmerkelijke ontdekking ge-

daan. Ze ontdekten in een laag per-

mafrost twee verschillende ge-

slachten rondwormen die al dui-

zenden jaren geleden bevroren zijn. 

Nadat de onderzoekers ze in een 

laboratorium hadden opgewarmd, 

bleken de rondwormen weer te be-

wegen en te eten. Hiermee is een 

record vastgelegd voor de tijd dat 

om die bijzondere overgangen weer 

terug te brengen zonder de veilig-

heid in gevaar te brengen. We ma-

ken de vismigratie rivier tussen 

Waddenzee en IJsselmeer, de Ha-

ringvlietdam gaat op een kier en 

langs de Waddendijk zijn initiatie-

ven om met gaten in de dijk de rela-

tie zoet-zout te herstellen. 

Dat kan bij de Oostvaardersplassen 

ook. Het zou een geweldige verrij-

king zijn als er een verbinding voor 

vis tussen Markermeer en Oostvaar-

dersplassen komt en als geleidelijk 

overgangen de harde scheiding tus-

sen Markermeer en Oostvaarders-

plassen doorbreken. Als we dan ook 

nog de plannen voor de verbinding 

tussen Oostvaardersplassen en Hor-

sterwold afstoffen en uitvoeren cre-

ëren we een bijzonder lint van na-

tuurrijke overgangen, waar otters 

en visarenden (foto zie voorpagina) 

jagen op vis die op weg is naar de 

paaigebieden en ja waar ook edel-

herten meer ruimte hebben. Dat is 

de natuur die in onze delta hoort. 

Bron: Vogelbescherming Neder-

land 

 

Ocean Clean Up wordt werkelijk-

heid 

De mensheid heeft al meer dan 8 

miljard ton plastic gefabriceerd en 

een groot deel daarvan is in de ocea-

nen beland. Grote vraag is natuur-

lijk: hoe krijgen we dat daar weer 

weg? De Nederlander Boyan Slat is 

vastberaden de oceanen in relatief 

korte tijd van plastic te ontdoen. Hij 

wil dat doen met behulp van een 

enorm drijvend systeem dat dienst 

doet als een soort kunstmatige kust-

lijn die plastic verzamelt en vast-

houdt. Met het systeem zou het vol-

Voor u opgezocht en samengevat 

door Johan Schaerlaeckens. 

 

I n deze rubriek worden opmer-

kelijke, actuele feiten en ge-

beurtenissen op het gebied van 

milieu, natuur, landschap en cul-

tuurhistorie weergegeven. 

 

Oproep Vogelbescherming: haal 

de Oostvaardersplassen uit hun 

isolement 

Begin juli hebben de Staten van 

Flevoland in een roerige vergade-

ring besluiten over de toekomst van 

de Oostvaardersplassen genomen. 

Flevoland erkent dat de Oostvaar-

dersplassen voor alles een belang-

rijk vogelgebied is voor met name 

moerasvogels. Er komt meer ruimte 

voor moerasvogels in het gebied 

door moerasontwikkeling in het nu 

droge deel én door herstel van dy-

namiek in het huidige moerasdeel.  

Teleurstellend is het dat er zo wei-

nig visie lijkt te zijn over de waarde 

die de Oostvaardersplassen voor 

een natuurrijk Nederland kunnen 

hebben. Dat begon met het desa-

streuze besluit van toenmalig Staat-

secretaris Henk Bleker in 2011 om 

de geplande verbinding tussen 

Oostvaardersplassen en het Horster-

wold te schrappen. Sindsdien be-

perkt de discussie zich tot wat er 

binnen de enge grenzen van de 

Oostvaardersplassen moet gebeu-

ren. Er wordt naar gekeken als een 

geïsoleerd plekje, een kleine oase in 

een vreugdeloze woestijn. 

Daarmee laten we grote kansen lig-

gen voor het herstel van de bijzon-

dere natuur die past bij onze delta. 

Een natuur met overal geleidelijke 

overgangen tussen zoet en zout, 

land en water. Waar vissen vrij van 

de zee naar de zoete wateren zwem-

men en waar het miegelt van de 

vogels. Die natuur hebben we met 

dijken en kunstmatige waterpeilen 

teruggebracht tot wat bloempotten. 

Huidige technische middelen ma-

ken het echter steeds beter mogelijk 

Uitgelicht 

http://www.scientas.nl
https://www.vogelbescherming.nl/visarend
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een dier onder cryogene (= bij ex-

treem lage temperaturen) omstan-

digheden kan overleven. 

De onderzoekers groeven in hun 

studie meer dan 300 monsters be-

vroren grond op afkomstig uit ver-

schillende tijdperken en uit ver-

schillende gebieden. De wormen 

werden gedurende enkele weken 

achtereen in een petrischaaltje ge-

legd bij een temperatuur van zo’n 

20 graden Celsius. Langzaamaan 

begonnen de rondwormen tekenen 

van leven te vertonen. Zo begon-

nen ze rond te kruipen en zich te 

goed te doen aan wat voedsel. De 

rondwormen waren na een ongelo-

felijk lang dutje weer ontwaakt. 

Hun overleving is het bewijs dat 

een reeks van uiteenlopende orga-

nismen na een lange winterslaap 

potentieel zouden kunnen terugke-

ren.  

Bron: www.scientas.nl 

 

Hitte en droogte tijdens de jaar-

lijkse tuinvlindertelling 

Tijdens de jaarlijkse tuinvlindertel-

ling zijn veel minder vlinders ge-

zien dan in andere jaren. Gewoon-

lijk zien tuinbezitters zo'n 5 vlin-

dersoorten rondvliegen in hun tuin, 

dit jaar waren dat er slechts 3.  

Dagpauwoog, kleine vos en atalan-

ta waren zo goed als afwezig, ter-

wijl deze vlinders meestal in de top 

3 eindigen. Ze werden in het noor-

den en westen nog wel ge-

meld. Maar met name in het bin-

nenland waren tuinen kurkdroog en 

erg warm, en lieten vlinders zich 

nauwelijks zien.  

Dat 2018 een extreem jaar is, blijkt 

ook uit deze telling. Door de hitte 

en de droogte zijn nectarplanten 

verdroogd en vinden vlinders nau-

welijks voedsel. Met deze hoge 

temperaturen gaat de ontwikkeling 

van vlinders veel sneller dan nor-

maal. Veel vlinders zijn al 'klaar' 

met vliegen. Terwijl de piek nor-

maal eind juli valt, was dat dit jaar 

weken eerder. Een andere reden 

voor de lage aantallen: bij extreme 

warmte gaan vlinders soms in rust. 

Ze sparen hun energie omdat er 

onzichtbaar. En de impact ervan is 

net zo groot boven de grond als in 

de bodem en onder het wateropper-

vlak: van eencelligen tot insecten 

en van vissen, vogels of zoogdieren 

tot bomen en planten. Het meest 

alarmerend is misschien nog wel de 

afname van het aantal insecten, 

waarover vorig jaar zulke dramati-

sche cijfers naar buiten kwamen. 

Het Deltaplan beoogt een verschui-

ving naar een meer 'natuur-

inclusieve' en circulaire landbouw, 

waarbij voedselproductie en biodi-

versiteitherstel harmonieus samen-

gaan. Een gezonde(re) landbouw is 

ook voor de boeren een goede zaak. 

Het is belangrijk om de boeren te 

laten zien wat hun prestaties zijn 

om zo hun betrokkenheid te krijgen 

bij de plannen.  

De rol van de overheid moet vooral 

faciliterend zijn in plaats van tradi-

tioneel sturend, vinden de opstellers 

van het Deltaplan. Goede initiatie-

ven moeten worden aangemoedigd, 

zelfs als daarvoor wetten en regels 

moeten worden aangepast. Heel 

Nederland is eigenlijk een metro-

pool. Als de B.V. Nederland in 

staat is om op een duurzame manier 

voedsel te produceren en tegelijker-

tijd de biodiversiteit te stimuleren, 

hebben we het beste kennisexport-

product voor alle metropolen in de 

wereld!" 

Bron: Nederlands Instituut voor 

Ecologie  

maar weinig voedsel te vinden is. 

Pas als de omstandigheden verbete-

ren, worden ze weer actief. Distel-

vlinders, die ook in Afrika leven, 

zijn wel de hele dag actief. Zij kun-

nen veel beter tegen de hitte. Ook 

koolwitjes worden nog veel gezien. 

De afwezigheid van vlinders in de 

tuin is waardevolle informatie en 

geeft een indicatie van de zwaarte 

waarmee de vlinders getroffen wor-

den. 

Bron: De vlinderstichting 

 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel: 

van droombeeld naar actie 

Eind augustus maakt minister Caro-

la Schouten van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit haar visie op 

landbouw en natuur in Nederland 

bekend. Inmiddels zijn natuurorga-

nisaties, boeren, wetenschappers, 

banken en bedrijven al bezig met het 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De 

hoop is dat beide plannen goed op 

elkaar aansluiten bij het gezamenlij-

ke 'droombeeld' van herstel van bio-

diversiteit in natuur- en landbouw-

gebieden. De makers van het Delta-

plan hebben de afgelopen maanden 

input kunnen leveren voor de visie 

van de minister. Iedereen heeft er 

vertrouwen in dat de minister de 

visie van de gezamenlijke partijen 

waardeert en gebruikt.  

Aanleiding voor het Deltaplan is 

de afname van de rijkdom aan die-

ren en planten. Die gaat in Neder-

land erg snel, zowel zichtbaar als 
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https://link.springer.com/article/10.1134/S0012496618030079
http://www.scientas.nl
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=95
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=95
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We zien heel wat soorten gele 

bloemen die tot de composietenfa-

milie behoren. Jacques geeft mij 

een kleine, gele bloem en zegt 

daarbij: “Hier heb je een bos bloe-

men!” Hiermee geeft hij aan dat uit 

één zo’n bloem door zaadvorming 

het volgende jaar weer vele bloe-

men komen. We zien koninginnen- 

of leverkruid dat ook tot deze fami-

lie behoort. 

Wat komen we nog meer tegen 

onderweg? Veel pijlkruid, grote 

kattenstaart, reuzenbalsemien: een 

invasieve exoot. Je kunt deze plant 

zo oppakken, zonder te trekken. En 

kijk eens hoe recht hij toch staat! 

Het moerasvergeet-mij-nietje staat 

in het Merkske zelf in een prachti-

ge compositie met nog andere 

planten. Heel bijzonder! Braam-

struiken met her en der al rijpe bra-

men (yamyam!), enkele sleedoorns 

met bessen. Op verzoek van Jac-

ques proef ik zwarte peper dat mid-

den op een pad staat: behoorlijk 

straf! De grote pimpernel, een be-

schermde plant in België en Neder-

land met donkerrode bloemen en 

behorend tot de rozenfamilie, is 

hier volop aanwezig. Dit is één van 

de zeldzame gebieden in Nederland 

waar hij groeit. Her en der lijden 

bomen onder de hitte. 

Qua dieren zien we oonder andere 

vlinders (bruin zandoogje, citroen-

tje) en sprinkhanen, zoals de sabel-

sprinkhaan; ook nog even een ree, 

altijd leuk! 

Na afloop van de wandeling fiets ik 

naar de nabijgelegen Theeschenke-

rij Natuurlijk! waar ik op het terras 

een ‘smoske’ met een lekkere thee 

verorber. Absoluut een aanrader! 

Een kleinschalige wandeling in een 

groots gebied! 

 

Tekst: Jeanne-Marie Nollen, na-

tuurliefhebster 

 

 

O p de fiets naar Castelré om 

deel te nemen aan de wande-

ling van Natuurvereniging Mark & 

Leij in Het Merkske op zondagoch-

tend 22 juli. In Vlaanderen rijd ik 

over het spiksplinternieuwe, geas-

falteerde fietspad met scherpe kan-

ten. Jack Govaerts van de Belgi-

sche tegenhanger Natuurpunt be-

geleidt de wandeling. Hij komt uit 

deze streek, ziet en vertelt heel veel; 

hij is een begenadigd en plezierig 

verteller en ook een bescheiden 

man. Ik ben niet zo een natuurken-

ster, ook had ik geen schrijfgerei 

bij me, dit is wat ik nog weet! 

 

We lopen achter Café De Castelhoe-

ve langs (helaas niet meer open) 

naar het natuurgebied het Merkske, 

eigendom van Staatsbosbeheer. Het 

Merkske zelf is een 16 km lang (!) 

riviertje dat in Weelde begint en 

uitmondt in de Mark bij Zonderei-

gen, gemeente Baarle-Hertog. Jac-

ques noemt het gebied hier ‘een ver-

geten stukje Nederland’. Castelré 

hoort bij de gemeente Baarle-

Nassau en is helemaal door Vlaams 

grondgebied omgeven (enclave). 

Kanalisatie van dit grensriviertje 

zou nl. geen optie zijn, omdat België 

en Nederland het hierover nooit 

eens geworden zouden zijn. Geluk-

kig maar! Het Merkske (‘Kleine 

Mark’) heeft daardoor altijd kunnen 

blijven meanderen en heggen, bos-

jes en bomenrijen markeren de wei-

landjes. Ook het kleinschalige 

beemdenlandschap is behouden en 

ongeschonden gebleven: zompig 

gebied, hoewel we van dit laatste 

totaal niks zien en merken, zo droog 

is het! Een laarzenpad een stuk ver-

derop doet nu ook zijn naam geen 

eer aan! 

Terugblik:  

Wandelen door ‘t Merkske 

 

Foto’s Harrie Timmermans 
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Bron: RTL Nieuws 

 

E en wolvin uit een Duitse roedel lijkt zich 

definitief te vestigen op Noord-Veluwe. Dat 

concluderen de Zoogdiervereniging en Wolven 

in Nederland nu blijkt dat deze wolvin territoria-

le activiteiten ontplooit. 

 

Ze bakent haar leefgebied af met keutels op zand-

paden en dat doen volgens een woordvoerder van 

de organisaties alleen wolven die zich ergens wil-

len vestigen. Rondtrekkende wolven laten zo min 

mogelijk sporen achter. 

 

Losloopgebieden voor honden 

Sinds het begin van de zomer zijn er veel meldin-

gen over het dier op de Noord-Veluwe. De na-

tuurbeheerders op de Veluwe zijn ingelicht. "Ze 

moeten bijvoorbeeld nadenken over losloopgebie-

den voor honden en over schaapskuddes'', zegt de 

woordvoerder. 

Er is hier nog geen wolvenschade gemeld door 

boeren, waarschijnlijk omdat het dier meer dan 

voldoende jong wild te eten heeft. 

 

Acht gesignaleerde wolven 

Het aantal in ons land gesignaleerde wolven staat 

inmiddels op acht, maakte de Wageningen Uni-

versiteit vandaag bekend. Van zes dieren is de 

laatste drie maanden niets meer vernomen. Een 

mannelijk dier is vanuit Friesland via de Flevo-

polder naar België gezworven en vormt daar nu 

een paartje met een wolvin die zich eerder al van-

uit Nederland in Vlaanderen vestigde. 

De wolvin op de Veluwe zwierf eerder door Gro-

ningen en Drenthe. Of ze op de Veluwe een part-

ner heeft gevonden moet blijken uit onderzoek op 

de typische keutels die worden gevonden door 

vrijwilligers, die elke twee weken het leefgebied 

van de wolvin doorzoeken. 

Bron: Nieuwsbrief Vogelwerkgroep West-Brabant 

 

D e Vogelwerkgroep vraagt uw aandacht voor een aantal 

activiteiten in het kader van het vijftigjarige bestaan 

van deze vogelwerkgroep. 

  

De eerste aanmeldingen zijn al binnengekomen voor het on-

derdeel ‘Kunst’, maar ze kunnen natuurlijk nog veel meer 

deelnemers plaatsen. Dus aan de slag: Maak met uw handen, 

eigen materiaal en gereedschap een VOGEL. De vorm is vrij. 

Verhalen voor het Hupke: Om extra luister bij te zetten in het 

jubileum jaar 2019 zou het leuk zijn om verschillende verhalen 

of herinneringen uit onze geschiedenis in het Hupke te zetten. 

Wie wil leuke, gekke of ontroerende verhalen of belevenissen 

met onze leden delen??? Je verhalen het liefst in maximaal 300 

woorden met een leuke foto of tekening aanleveren ter attentie 

van de Jubileum commissie: 

  

mariskatonnet@gmail.com 

Mariska Tonnet, Doenradestraat 137, 4834 GB Breda 

  

Tentoonstelling 

Heb jij, of je familie, nog notities uit die tijd, aantekeningen, 

opschrijfboekjes, landkaarten enz.? Het lijkt de jubileumcom-

missie interessant om in het jubileumjaar daarover een ten-

toonstelling te organiseren. Zou je die materialen tijdelijk aan 

de vereniging willen uitlenen? Kijk eens in je bureau, op zol-

der, of in de spreekwoordelijke schoenendoos, of misschien 

heb je alles keurig in je boekenkast staan. 

  

Wil je meer informatie: neem dan contact op met iemand van 

de Jubileumcommissie: 

Jan Benoist, Piet van Iersel, Mariska Tonnet, Ineke Buijnsters  

Tel. 06-25552550  

publiciteit@westbrabantsevwg.nl 

  

Voor in uw agenda: 

6 oktober 2018 Euro Birdwatch 

24 november 2018 SOVON dag in Apeldoorn 

9 maart 2019 de vogelwerkgroep bestaat 50 jaar 

Vogelwerkgroep West- 

Brabant 50 jaar 
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Wolvin heeft zich 

gevestigd  

op de  

Veluwe 
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in datzelfde weekblad vond ik een 

levensgrote advertentie van buxus-

world, waarin het middel werd aan-

geprezen. Ik mag toch hopen dat 

we in onze groenovergoten Cittas-

low gemeente Alphen-Chaam wel 

zo volwassen zijn om ons niet te 

laten paniekéren door commerciële 

belangen. Dat staat in mijn ogen 

lijnrecht tegenover het algemeen 

belang. 

 

Exoot 

Hoe kijken we hier nu met andere 

ogen naar? De buxus is een exoot 

waarop onze eigen fauna nauwe-

lijks voedsel vindt. Eindelijk is er 

dan een beestje dat de buxus ge-

volgd is, zodat er eten te vinden is 

in de buxus. Geen paniek, die 

buxus overleeft het wel. Zelfs mijn 

met de grond gelijk gemaakte 

buxussen liepen tijdens deze kurk-

droge zomer weer gewoon uit. De 

ervaring met eerdere exoten leert 

ons tevens dat bestrijden geen zin 

heeft. Er is altijd wel een aantal 

exemplaren dat de dans ontspringt. 

 

Geduld 

Wat belangrijk is, als een aantas-

ting in je tuin zich voordoet, is dat 

je geduld hebt en de natuur de kans 

geeft om een antwoord te vinden. 

Mezen en kauwen blijken buxus-

rupsen erg lekker te vinden. Geef 

ze de tijd om te ontdekken dat er 

tegenwoordig eten te vinden is in je 

buxus. Die rupsen voeren ze dan 

aan hun jongen, waardoor er veel 

nieuwe vogels komen, die volgend 

jaar weer veel rupsen eten. Zo ont-

staat er een nieuw evenwicht en 

voorkom je een rupsenplaag èn je 

voorkomt nodeloze uitgaven aan 

spuitmiddelen. 

 

Conclusie 

Ga bewust met je omgeving om, 

heb geduld en laat rupsen gewoon 

zitten. Ze zijn trouwens best mooi, 

die buxusvlinders. 

. 

Ecologisch 

Ik was heel boos, maar omdat een 

mens in zijn boosheid nogal eens 

dingen zegt waar hij later spijt van 

krijgt, heb ik mijn woede gekoeld 

op de buxussen en het verbale ver-

weer even laten rusten. De buxussen 

zijn in de kliko verdwenen. Ik wil 

namelijk geen pesticide aantrekken-

de planten in mijn tuin. In mijn tuin 

groeien geneeskruiden en daar wil 

ik absoluut geen vreemde stoffen bij 

in de buurt hebben. Ik beheer mijn 

tuin ecologisch. 

 

Privacy 

Verder vind ik het een aantasting 

van mijn privacy als een ander be-

slist dat er in mijn tuin gespoten 

mag worden. Je hebt al helemaal 

boter op je hoofd als wordt gezegd 

dat de bewoner dat niet wil en je 

toch doorgaat. Daarnaast wordt in 

het kader van het algemeen belang 

door de gemeente al jaren niet meer 

gespoten. Deze actie staat hier dus 

lijnrecht tegenover. 

 

Siergewas 

Enkele weken later las ik in het 

weekblad een levensgroot artikel dat 

de spuitactie in Galder een groot 

succes was. Het zou om een biologi-

sche bacterie gaan die alleen de rups 

van de buxusmot aantast en niet 

schadelijk is voor de vogels. Nu 

moet je weten dat er in de biologi-

sche landbouw uit principe niet pre-

ventief gespoten wordt. Alleen in 

uiterste nood wordt gebruik gemaakt 

van een beperkt aantal toegelaten 

middelen. Dit gebeurt alleen op 

voedselgewassen die anders bezwij-

ken en nooit op siergewassen. Sier-

gewassen groeien daar wel over-

heen. In mijn ogen is een biologisch 

middel hier dus misbruikt voor een 

preventieve bespuiting op een sier-

gewas. 

 

Cittaslow 

Of was het meer een verkapte recla-

metruc voor de verkoop van het 

spuitmiddel? Enkele pagina's verder 

Tekst: Sandra Reijnders, geschre-

ven op persoonlijke titel 

 

H et gaat slecht met de insec-

ten, dat hebben we allemaal 

in de media kunnen vernemen. Als 

gevolg daarvan gaat het ook slecht 

met insectenetende vogels. In grote 

monoculturen, waar ook vaak pes-

ticiden worden gebruikt, vinden 

nog maar weinig vogels iets te 

eten. Onze tuinen zijn een onmis-

bare schakel geworden voor vogels 

om te overleven. Veel mensen zijn 

niet begaan met insecten, maar wel 

met vogels en daarom hangt me-

nigeen in de winter vogelvoer op. 

Wat schertst mijn verbazing dat in 

Galder afgelopen voorjaar een ge-

organiseerde bestrijding van de 

buxusmot heeft plaatsgevonden? 

Heel de winter voeren we de vogels 

en in het voorjaar, als de jongen 

gevoerd moeten worden, spuiten 

we hun eten dood. Ik was woest. 

 

Contrast 

Een buxuskwekerij uit de buurt had 

aan de dorpsraad voorgesteld om 

gratis alle buxus in Galder preven-

tief te behandelen tegen de buxus-

mot. De dorpsraad heeft hiermee 

ingestemd en de inwoners die op de 

"DorpsraadApp" zitten geïnfor-

meerd. Ik zit niet op die App, dus ik 

ging nietsvermoedend met vrienden 

een paar dagen op biologische kam-

peervakantie. Toen ik terug kwam 

was het contrast groot: mijn buxus-

sen waren bespoten. Mijn buurman 

had nog gezegd: "daar zal ze niet 

blij mee zijn", maar onder het mom 

van algemeen belang is er toch ge-

spoten.  
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Een andere kijk op de buxusmot 
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Expositie Markdal was een groot 

succes. 

"Een mooie en inspirerende exposi-

tie. U heeft al heel veel bereikt, 

mijn waardering daarvoor. Nog 

veel succes en wijsheid gewenst bij 

de verdere stappen. Komende gene-

raties zullen u dankbaar zijn voor al 

dit goede werk", aldus Peter van der 

Velden, oud burgemeester van Bre-

da, in het gastenboek van de zomer-

expositie, die afgelopen zomer 

plaatsvond in de Laurentiuskerk in 

het Ginneken. 

Met bijna 2000 bezoekers werden 

de stoutste verwachtingen overtrof-

fen. Aan het succes werd bijgedra-

gen door enkele sponsors, veel vrij-

willigers en de mensen van de kerk. 

Ook de musea van Breda, Hoog-

straten en de heemkundekring Pau-

lus van Daesdonck stelden materi-

aal beschikbaar. De betrokkenheid 

was groot. Zelfs tijdens de tentoon-

stelling kwamen bezoekers nog ma-

teriaal brengen.  

Hulde! 

Gelukkig werden zij geïnspireerd 

door het enthousiasme van velen.  

 

Pien Storm van Leeuwen:  

Een reis langs de Mark 

Bij de opening maakte Pien Storm 

van Leeuwen een reis langs de 

Mark: “Vroeger was de Mark veel 

breder. Bij Terheyden was hij wel 

200 meter breed. Breda is ontstaan 

in een rivierdelta. Noormannen zou-

den zich hier gevestigd hebben. Zij 

zouden ook het slot van Hoogstraten 

hebben gesticht”. Tussendoor las ze 

enkele gedichten voor die met de 

Mark te maken hebben.  

 

Schaalmodel 

Op de expositie was ook een schaal-

model van de Mark te bezichtigen. 

Ellen Rijken maakte een foto van de 

onthulling van dit schaalmodel. 

Tijdens de opening vertelde Louis 

Braspenning, één van de boeren uit 

het gebied, hoe het was om in het 

Markdal op te groeien: "De Mark 

was vroeger een drinkplaats voor 

het vee. Het vormde een afscheiding 

en het was een speelplaats voor de 

kinderen". Hij zei te hopen dat de 

plannen snel vastgesteld worden. 

Hij blikte terug op het begin: "Ze 

kwamen niet zeggen wat er moest 

gebeuren, maar ze wilden weten wat 

wij wilden. Zo kwam het van verba-

zing tot echte samenwerking".  

 

 

Gezellige opening van de exposi-

tie over het Markdal. 

Op 13 juli jl. werd in de protestant-

se Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan 

1 te Breda de expositie "Mark, 

stroom door de tijd" geopend. Het 

was een sfeervolle bijeenkomst en 

voor de 75 bezoekers een groot 

succes. 

 

Wij zijn buren 

“Vanaf vandaag stroomt de Mark 

zes weken door de kerk. Wij zijn 

buren. Sinds de voorbereiding van 

deze expositie weet ik dat onze 

kerk op een Donk staat. Met haar 

stromend water heeft de Mark iets 

te vertellen. Water staat voor alles 

wat er toe doet”, aldus dominee 

Eward Postma van de Laurentius-

kerk in het Ginneken bij de 

opening van de expositie over het 

Markdal op 13 juli jl.. 

 

Dank aan Nellie, Gerard en Joop 

De drie initiatiefnemers hebben 

afgelopen maanden veel werk ver-

zet om de expositie voor te berei-

den en in te richten. 

 

Nieuws uit het 

 

 
 

 

 

 
Tekst en foto’s: Vereniging Markdal 

Onthullen schaalmodel 
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van maximaal 12 meter hoog. Deze 

bouwgrond   wordt   verkocht   voor 

€25,00 per vierkante meter. De cam-

pinguitbreiding krijgt eigen voorzie-

ningen zoals een extra toegangsweg 

en een eigen receptie. 

 

Tussen de veldjes met stacaravans 

blijven stroken met bomen staan. 

Deze stroken zijn volgens het be-

stemmingsplan natuurgebiedjes in 

de zin van het Natuurnetwerk Bra-

bant en mogen tegelijkertijd worden 

gebruikt voor het plaatsen van vuil-

containers. 

 

De natuur die verdwijnt door het 

centrumgebouw en de driehonderd 

extra stacaravans wordt gecompen-

seerd door de aanleg van een krui-

denrijk grasland in het Zwartlaag en 

hooilandjes, wilgenbosjes en loof-

bos bij Zondereigen nabij de Belgi-

sche grens. Omdat de stroken bo-

men tussen de campingveldjes als 

natuurgebied worden beschouwd 

wordt niet de volledige oppervlakte 

gecompenseerd. 

 

Na het bestuderen van het bestem-

mingsplan heeft een landschapsar-

chitect geconcludeerd, dat bijna de 

gehele zuidelijke oever van 't Zand 

kan veranderen in parkeerterrein en 

Tekst: Ditty Koopmans 

 

I n 2017 heeft de gemeenteraad 

een nieuw bestemmingsplan 

aangenomen voor recreatieplas ’t 

Zand, inclusief een uitbreiding van 

de bestaande camping 't Zand. 

Tien jaar eerder hebben de initia-

tiefnemers een intentieovereen-

komst gesloten met verschillende 

partijen, waaronder Mark & Leij.  

 

De intentie-overeenkomst gaat over 

de plannen voor uitbreiding en 

kwaliteitsverbetering van de huidi-

ge camping ‘t Zand. In de afgelo-

pen tien jaar zijn de regels voor uit-

breidingsplannen echter geheel ver-

anderd. De regels zijn strenger ge-

worden en ook de plannen zijn ge-

wijzigd ten opzichte van de plannen 

die in de intentieovereenkomst zijn 

genoemd. In de intentieovereen-

komst heeft Mark & Leij ingestemd 

met het verharden van het bospad 

dat in het verlengde van de Voskuil 

loopt. Deze verharding zou gereali-

seerd kunnen worden zonder het 

kappen van bomen en zonder de 

plaatselijke lage landduinen aan te 

tasten. Deze landduinen zijn pro-

vinciaal beschermd. De gemeente 

wil nu een strook bos met een 

breedte van 9,3 of 9,6 meter kappen 

en dan over de beschermde landdui-

nen een weg aan leggen.  

 

Wat komt er nu op ‘t Zand? 

De gemeente en de initiatiefnemers 

hebben in artikel 7, lid 1 van de 

samenwerkingsovereenkomst van 

21 november 2014 afgesproken dat 

12 hectare en 18 are grond door de 

gemeente wordt verkocht voor een 

prijs van €4,31 per vierkante meter. 

Deze grond kan als recreatiegrond 

voor stacaravans worden gebruikt. 

Daarnaast wordt er nog 5 hectare 

grond verkocht voor een prijs van 

€1,00 per vierkante meter. Dan 

wordt er nog bouwgrond verkocht, 

geheel te bebouwen met een cen-

trumgebouw of meerdere gebouwen 

centrumgebouw, waarbij een open-

baar voor voetgangers toegankelijk 

pad wordt aangelegd, dat onder 

omstandigheden kan worden afge-

sloten. Het water van de plas, dat, 

in tegenstelling tot de zuidelijke 

oever, gemeente-eigendom blijft, 

zal worden doorsneden door een 

brug, waardoor de zuidelijke oever 

en de noordelijke oever worden 

verbonden. De artist impression 

van de landschapsarchitect kan op 

verzoek worden opgevraagd bij het 

bestuur. 

 

Het bestuur heeft het gevoel dat 

natuur, landschap, flora en fauna er 

bekaaid af komen in de plannen en 

voelt daarom de behoefte om de 

plannen door de bevoegde instantie 

te laten toetsen. 

 

Raad van State 

Natuurvereniging Mark & Leij 

heeft beroep aangetekend tegen het 

bestemmingsplan van de gemeente. 

Op 17 juli 2018 was er een zitting 

bij de Raad van State die ruim drie 

uur duurde. Dat komt omdat de 

zaak vanwege de veranderde plan-

nen en de veranderde wetgeving 

erg ingewikkeld is geworden. Wel-

licht volgt er nog een zitting. Wij 

houden u op de hoogte. 
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Nieuws over bestemmingsplan ‘t Zand 
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Jachtverbod juist goed voor 

volksgezondheid 

Ondertussen is duidelijk dat 

het jachtverbod niet heeft ge-

leid tot een toename van de 

vossenlintworm. Het bejagen 

van vossen heeft zelfs een 

averechts effect op vlak van 

volksgezondheid. De vossen-

lintworm is een parasiet die 

gevaarlijk is voor de mens en 

wordt verspreid door de vos 

en andere hondachtigen. In gebie-

den waar vossen bejaagd worden, 

ligt de besmettingsgraad met vos-

senlintworm juist hoger dan in ge-

bieden waar er niet op de vos wordt 

gejaagd, zo blijkt uit recent Frans 

onderzoek. Een hoog sterftecijfer in 

de vossenpopulatie zorgt voor meer 

jongen die uitzwermen en zich ves-

tigen in de vrijgekomen territoria. 

Die grotere instabiliteit en mobili-

teit zorgt voor een snellere versprei-

ding van eventuele ziekten. Vossen 

zijn daarnaast ook belangrijke pre-

datoren van bijvoorbeeld ratten en 

muizen, dieren die drager kunnen 

zijn van allerhande ziektekiemen en 

schade kunnen toebrengen aan 

landbouwgewassen. 

 

Schade aan kippen verlagen 

Het is inderdaad zo dat vossen kip-

pen en ander pluimvee aan hun me-

nu toevoegen als ze daar de kans 

toe krijgen. Zoals hierboven uiteen-

gezet, zal vossen bejagen echter 

niet helpen om schade te voorko-

men. De beste strategie is het goed 

beschermen van je kippen. Een kip-

penren die zoals een volière aan alle 

zijden dicht is met een stevig en 

fijnmazig metalen (volière)gaas, zal 

vossen, marters en andere kippen-

liefhebbers gegarandeerd buiten 

houden. Zie ook de website van de 

zoogdierenwerkgroep of: 

 

www.steenmarter.be 

Tekst: Sanne Ruyts & Diemer 

Vercayie, Natuurpunt Studie 

Foto: Leo Janssen 

 

I n Luxemburg is het voor het 

vierde jaar op rij verboden om 

op vossen te jagen. Het verbod 

werd verlengd wegens het grote 

succes. De jachtsector voorspelde 

een explosie in de vossenpopulatie 

en een verhoogd infectierisico 

voor vossenlintworm, maar daar 

blijkt helemaal geen sprake van te 

zijn. 

 

In veel regio’s in Europa, waaron-

der het Vlaams en Waals gewest, is 

het toegelaten om in een bepaalde 

periode van het jaar te jagen op de 

vos. In buurland Luxemburg was 

dat niet anders, tot in 2015. Toen 

besliste de regering om de vossen-

jacht tijdelijk te verbieden. Vossen 

worden tegenwoordig niet bejaagd 

voor hun vlees of hun pels, zijn 

geen invasieve exoten en vormen 

geen gevaar voor de volksgezond-

heid. De Luxemburgse regering 

was daarom van mening dat er 

geen objectieve reden is om jaar-

lijks duizenden vossen te doden. 

De jaren daarop werd het verbod 

op de vossenjacht telkens met een 

jaar verlengd, zo ook in 2018. 

Belangrijk bij de beslissing van de 

Luxemburgse overheid was ook het 

aspect van dierenleed. De Luxem-

burgse Staatssecretaris voor Duur-

zame Ontwikkeling Camille Gira 

argumenteerde dat onze huidige 

maatschappij er een moet zijn die 

waarde hecht aan de natuur en het 

samenleven met wilde dieren. “Wij 

zijn niet de enige wezens met ge-

voelens op deze planeet,” verklaart 

Gira, “Het is haast ondenkbaar dat 

er zo’n 3000 vossen per jaar wor-

den gedood zonder objectieve re-

den, om dan in de vuilnisbak te 

verdwijnen." 

Populatie vos blijft stabiel zonder 

jacht 

De Luxemburgse regering heeft 

geen exacte cijfers over het aantal 

vossen in het land, of over een even-

tuele toename van de vossenpopula-

tie. Daarvoor is er grootschalig on-

derzoek nodig en moet de populatie 

zowel voor als na het verbod gron-

dig worden gevolgd. Er is wel tot 

dusver geen enkele aanwijzing dat 

Luxemburg op dit moment te kam-

pen heeft met een explosie in de 

populatie vossen of een toename 

van vossen in de steden en dorpen. 

Het is al vaak aangetoond in weten-

schappelijke studies dat bejagen 

weinig effect heeft op de populatie-

grootte van de vos en dus ook niet 

effectief is om eventuele schade te 

voorkomen. Vossen zijn territoriale 

dieren en dulden geen soortgenoten 

in hun leefgebied, met uitzondering 

van het eigen gezin. Als er een vos 

wordt gedood, zal er een andere zijn 

territorium innemen. Bij hoge sterfte 

in een populatie vossen, bijvoor-

beeld door jacht, zijn er meer lege 

territoria en is er minder concurren-

tie. Dit zorgt ervoor dat er meer 

voedsel beschikbaar is. Vossen gaan 

bij een hoger voedselaanbod juist 

vaker en meer jongen grootbrengen, 

waardoor de populatie, ondanks de 

jacht, niet of amper daalt. Vooral het 

voedselaanbod bepaalt dus het aan-

tal vossen dat in een bepaald gebied 

kan voorkomen. 

Luxemburg verlengt verbod op 

vossenjacht wegens groot succes 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/6af5/507a2189e9e33edd3d334534997d548f81bd.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/6af5/507a2189e9e33edd3d334534997d548f81bd.pdf
http://www.zoogdierenwerkgroep.be/hinder/predatie/vos
http://www.zoogdierenwerkgroep.be/hinder/predatie/vos
http://www.steenmarter.be/
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/sa-chasse-est-interdite-pour-une-saison-la-population-de-renards-a-clairement-chute-54c1428c0c88b46a8ce51fbf
http://www.pressreader.com/luxembourg/le-quotidien-luxembourg/20180115/281543701329473
http://www.lequotidien.lu/a-la-une/non-le-renard-nenvahit-pas-nos-villes/
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Iberische lynxen in siërra de An-

dújar, Spanje 

Februari 2013, siërra de Andújar, 

Spanje: De Iberische lynx stond 

nummer 1 op ons verlanglijstje. Het 

is de zeldzaamste (en volgens velen 

mooiste) kattensoort ter wereld. De 

Iberische lynx heeft op punt van 

uitsterven gestaan (minder dan 100 

dieren in het wild). Gelukkig gaat 

het nu wat beter hoewel er slechts 

zo’n 350 dieren in het wild rondlo-

pen. Nu, anno 2016, hebben we 

tientallen Iberische lynxen gezien, 

sommige zelfs minutenlang op min-

der dan 30 meter. Alleen al in de 

winter van 2014-2015 zagen we 7 

verschillende dieren, allemaal zelf 

ontdekt. We zagen de lynxen niet 

alleen in siërra de Andújar maar 

ook in de Coto Donana. De Iberi-

sche lynx heeft een (veel) kleiner 

territorium dan de boreale lynx, 

beweegt zich ook meer in open ter-

rein en is daardoor veel gemakkelij-

ker te zien dan de boreale lynx. De 

voornaamste prooi is het konijn. 

Hieronder een van onze gedenk-

waardige lynxwaarnemingen samen 

met Pierre en Mieke Adriaensen.  

 

Op zondag 24 februari rijden we via 

Andújar naar Las Viňas. De anders 

zo rustige parking van restaurant 

“Los Pinos” staat barstensvol met 

auto’s. De receptioniste herkent ons 

als ‘amigos de Ramon’ en we kun-

nen onze campers op de vertrouwde 

plaats zetten. We hebben stroom en 

Internet in de camper. De tafeltjes in 

het restaurant zijn echter tot de laat-

ste plaats bezet. Onze goede ver-

standhouding met eigenaar Ramon 

werpt echter snel zijn vruchten af. 

Ondanks de drukte verwelkomt hij 

ons met een snelle omhelzing om 

vervolgens persoonlijk een tafel 

voor ons vrij te maken. De Spaanse 

variant van ‘Maigret de Canard’ 

smaakt uitstekend.  

In de vroege maandagochtend over-

bruggen we de 20 km naar la Lan-

cha, het core lynxgebied, een voor 

Loes en mij bekend gebied. Door 

ervaringen wijs geworden wissel ik 

de mobiele nummers uit met een 

groepje Engelsen voor als de 

‘moeder van alle waarnemingen’ 

zich bij een van de groepen mocht 

aandienen. Als ervaren chauffeur 

heeft Pierre verrassend weinig 

moeite met de smalle en slechte 

weg. Eenmaal ter plaatse installe-

ren we ons op de beste uitkijkheu-

vel. Heel de dag scannen we 

vruchteloos de vallei. Op een verre 

helling zit een groep van 200+ gie-

ren (w.o tientallen monniks-) rond 

een kadaver. Wilde zwijnen, edel-

herten, damherten, moeflons, kei-

zerarenden (roepend en baltsend), 

2 steenarenden, alpenkraaien, ha-

vik, sperwer, hop, grijze gors, 

blauwe rotslijster, appelvinken, 

europese kanaries, zingende pro-

vençaalse grasmussen, kleine 

zwartkoppen, iberische klapekster 

zouden ons anders dolenthousiast 

hebben gemaakt maar niet nu. Dè 

waarneming blijft uit. Behalve het 

groepje Engelsen zijn nog meer 

lynxwatchers aanwezig. Nergens 

bespeuren we opgewonden geba-

ren. Ook op kanaal 1 van onze 

walkietalkies komen de berichten 

zonder stemverheffing door. Na 

een wandelingetje posteer ik me in 

de buurt van een eenzame Span-

jaard waar de lynxervaring vanaf 

W
o

lv
en

, 
b

er
en

 e
n

 r
o

o
fv

o
g

el
s 

zo
ek

en
 i

n
 S

o
m

ie
d

o
, 
S

p
a

n
je

   

Op zoek naar de Europese Big Eight 
 

Deel 4 

REDACTIE:  

Onderstaand artikel is een 

bloemlezing uit de reisverslagen 

van Johan en Loes Schaer-

laeckens, die ze op ons verzoek 

hebben samengesteld. Johan en 

Loes trekken met hun camper door 

heel Europa op zoektocht naar 

bijzondere natuur. 

 

In nieuwsbrief 82 plaatsten we 

deel 3. Hier volgt deel 4. 
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terugweg zien we de dieren op-

nieuw door de dehesa lopen. We 

krijgen het zoekende mannetje nog 

enkele malen, eenmaal zelfs sprin-

tend, dichterbij en schitterend in 

beeld.  

Eindelijk tijd voor ons ontbijt. De 

adrenaline is nog niet uit alle lijven 

getrokken. Als Mieke ons terloops 

op enkele edelherten wijst, wordt 

een van de beesten door Pierre en 

Loes gepromoveerd tot rennende 

lynx. Beiden zetten het op een 

sprint. Ze kunnen de beesten ui-

teraard niet terugvinden. Mieke 

komt niet meer bij van de slappe 

lach. Loes en Pierre moeten het nog 

enige tijd ontgelden: “de eerste 

lynx met een gewei” etc. Missie ‘el 

lince’ is geslaagd. 

Uit: “Overwinteren in Frankrijk, 

Spanje en Portugal 2012 – 2013” 

 

Al op de eerste dag hebben we de 

hoofdprijs. Dinsdag 26 februari is 

een mooie heldere dag. Onderweg 

wisselen we de mobiele nummers 

uit met een groepje Nederlanders. 

We ontbijten in het lynxgebied. 

Tijdens het ontbijt krijg ik een tele-

foontje van de Nederlanders. Ze 

hebben twee lynxen in beeld. We 

weten niet hoe gauw we op moeten 

ruimen. Pierre keert de camper 400 

meter verder en (hoog)gespannen 

rijden we het grindpad terug af. 

Eenmaal ter plaatse maken de 

vriendelijke Nederlanders onmid-

dellijk drie telescopen vrij. De tele-

scoop onthult een onvoorstelbaar 

mooi plaatje. Een mannetjeslynx 

ligt op de rots met daaronder het 

vrouwtje. Twee volwassen lynxen 

in één beeld, beide in ontspannen 

liggende rusthouding. Achter me 

fluistert een ongeduldige Mieke in 

mijn oor: “Opzij, jij hebt al 100 

lynxen gezien!!”. We zijn ruim-

schoots op tijd om onze eigen tele-

scopen op te stellen om van dit bi-

zar mooie schouwspel te genieten. 

Dit is wel een topwaarneming. Als, 

na enkele minuten, het wijfje onder-

aan de rots vertrekt, blijft het man-

netje niet lang meer liggen. Onge-

looflijk soepel springt hij de rots af 

en gaat haar 

achterna. We 

volgen ze door 

de dehesa tot 

ze uit het zicht 

ve rdwi jnen . 

We rijden de 

weg af om om 

te draaien, 

rijden abusie-

velijk het om-

keerpunt voor-

bij en mompe-

len: “Het op-

perwezen zal 

er wel iets 

mee voorheb-

ben”. Dat 

klopt. Verder 

dan gepland 

kunnen we pas 

draaien. Op de 

druipt. Niet zonder resultaat want 

na een kwartiertje wijst hij naar het 

oculair van zijn telescoop en fluis-

tert “el lince”. Door de telescoop 

zie ik, in de schaduw van een steen-

eikje, een vorm die volgens hem 

een slapende lynx voorstelt. In de 

veronderstelling dat hij het beter 

weet dan ik, waarschuw ik Pierre 

met het sms’je ‘lynx’ en beide da-

mes via de walkietalkie. Ondertus-

sen heb ik mijn eigen telescoop op-

gesteld maar kan geen enkele bewe-

ging in de ‘lynx’ ontdekken. Door 

mijn lichtsterke Swarowski lijken 

de ‘oortjes’ meer op afhangende 

bladeren die de lynx-rots toucheren. 

Ondertussen is Pierre (buiten adem) 

gearriveerd en, hoewel de Span-

jaard stug volhoudt dat het een sla-

pende lynx betreft, houden wij het 

op een rots die nooit wakker zal 

worden. Even later geeft hij toe dat 

hij zich vergist heeft. Een uurtje 

later staan we op punt van vertrek-

ken. Een beetje gefrustreerd mom-

pel ik balorig “lynx ten meters in 

front of us” in de walkietalkie. 100 

Meter verder zien we de Engelsen 

de rots afsprinten. Sorry, dit hadden 

we niet bedoeld. Nog geen minuut 

later krijgen we een telefoontje van 

de Engelsen. Ze hebben een lynx in 

beeld. Geen pesterijtje terug want 

nu is het wel prijs. Omdat we rij-

densklaar waren, zijn we in no time 

ter plaatse. We zien een lynx lang-

zaam naar een stroompje afdalen en 

in de struiken verdwijnen. Pierre, 

Mieke en Loes hebben de lynx in 

beeld in hun kijker. Ik kan de lynx 

nog enkele seconden door de tele-

scoop volgen. Pierre en Mieke zijn 

razend enthousiast hoewel de waar-

neming op zijn best ‘middelmatig’ 

is. Ik herinner me echter nog goed 

wat een adrenaline zo’n eerste 

waarneming door je lijf jaagt. On-

derweg naar Los Pinos verbazen we 

ons over het toevallig samenvallen 

van mijn ingesproken zinnetje met 

het tijdstip van de lynxwaarneming. 

Uiterst tevreden laten we ’s avonds 

het ‘menu del dia’ vergezeld gaan 

van de nodige wijntjes en biertjes. 

 

Tussen Spaanse en Engelse lynx-

watchers ontdekte Loes deze wijf-

jeslynx in siërra de Andujar. Op 

dat moment riep een mannetje aan 

de overkant van het pad. De foto is 

genomen in januari. Het is dan 

paartijd van Iberische lynxen. De 

Iberische lynx is de zeldzaamste 

kattensoort in de wereld, foto Loes. 
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ik “Baja” zagen. We installeren ons 

zo dat we uitzicht hebben op een 

grote vlakte en op het pad waar Baja 

destijds verdween. We scannen de 

vlakte en zien tientallen edelherten 

en wilde zwijnen de vlakte oplopen 

vanuit de dichtere begroeiing. Als ik 

even terugkijk naar het pad, stokt de 

adem in de keel en lopen de rillin-

gen over m´n rug. Aan de overkant 

van het grindpad zit, op hooguit op 

25 meter, een wijfjes lynx, die ons 

recht aankijkt. Waarschijnlijk heeft 

zij over willen steken en heeft onze 

aanwezigheid haar besluiteloos ge-

maakt. Hoewel we door de kijkers 

alle details zien, richten we, ge-

woontegetrouw, de telescoop. Het 

beeld is helemaal gevuld met de 

prachtige kop van de Iberische lynx 

die ons nog altijd recht maar onbe-

vangen aankijkt. De lynx blijft mi-

nutenlang onbeweeglijk zitten. In 

slow motion wisselen we van kijker 

naar telescoop tot Pierre in zijn kij-

kerbeeld het mannetje ontdekt, nog 

vóór het wijfje dit doet. Even later 

draait ook het wijfje met een heftige 

beweging haar kop om en wandelt/

sprint naar de andere lynx. We zien 

ze beide door de dehesa wandelen. 

Ik heb nu tientallen Iberische lynxen 

gezien maar nog nooit een die me 

minutenlang op 25 meter aankeek. 

Als ik naar Pierre kijk om te zien 

hoe hij deze ervaring verwerkt heeft, 

zie ik niets meer: hij ligt in kat-

zwijm. Wat overdreven natuurlijk 

maar in enkele dagen 3 Andújar en 

2 Donanalynxen zien is wel heel 

bijzonder en dat laat Pierre duide-

lijk merken. De dames verwijten 

ons later terecht dat we zo dom 

waren geen fototoestel mee te ne-

men. 

Uit: “Overwinteren in Frankrijk, 

Spanje en Portugal 2012 – 2013” 

De tekstfragmenten in dit artikel 

komen uit onze reisverslagen en 

zijn terug te vinden onder 

“Tripreports” op 

www.cloudbirders.com. Via 

“Search” (achter ‘author’: 

‘Johan Schaerlaeckens’ intypen) 

hebt u onze verslagen snel gevon-

den. Enkele verslagen staan ook 

op de M&L-website.  

De in het artikel vermelde filmpjes 

van Loes over veelvraat, bruine 

beer en wolf zijn, via de YouTube 

zoekfunctie, terug te vinden onder 

“LSchaerlaeckens veelvraat in 

Finland”.  

Iberische lynxen in de Coto Dona-

na, Spanje 

Maart 2013, Coto Donana Spanje: 

Het is enkele weken na de prachtige 

waarnemingen van de 2 lynxen in 

siërra de Andújar. We zitten in het 

prachtige natuurgebied van de Coto 

Donana waar Spanjes tweede 

(maar kleinere) populatie van de 

Iberische lynx huist, zo’n 50 dieren.  

 

De weersvoorspellingen zijn der-

mate slecht dat we besluiten enkele 

dagen op de camping van El Rocio 

door te brengen. Ik heb Pierre geïn-

formeerd over de lynx “Baja” die 

Vital en ik enkele jaren geleden 

achter El Rocio zagen. “Baja” is 

een wilde Andújarlynx die uitgezet 

is in de Donanapopulatie om het 

gevaar van inteelt tegen te gaan. 

Echte Donanalynxen heb ik nooit 

gezien. Nu alles zich op een presen-

teerblaadje aanbiedt, besluiten Pier-

re en ik om ’s avonds op dezelfde 

plaats te gaan posten waar Vital en 

Zoals echte katten betaamt, zonnen 

Iberische lynxen graag in het och-

tendzonnetje. We zagen deze lynx 

even later pal voor ons de weg 

oversteken. Een vriendelijke En-

gelsman (Brian) met wie we de 

lynx zagen, gaf ons zijn geweldige 

foto. 

Tekst: John van Raak 

  

S amen buiten aan de slag, dat 

kan op zaterdag 3 november 

op de Natuurwerkdag. 

Het is gezond, leuk en gezellig om 

buiten aan het werk te gaan tij-

dens de grootste vrijwilligersdag 

in het groen. Kom zagen, snoeien 

en meer. 

 

Wil jij erbij zijn? Kijk op: 

www.natuurwerkdag.nl 

 

Na de zomer gaan de aanmeldin-

gen open! Locaties kunnen zich al 

wel aanmelden. Meld je locatie bij 

je provinciale coördinator of meld 

je locatie via het aanmeldformulier. 

Natuurwerk-

dag 2018 

http://www.cloudbirders.com
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Als gevolg van deze droogte waren 

de meeste vennen in de streek droog 

gevallen, met alle gevolgen van dien 

voor de amfibieën.  

Deze zomer werd de zwarte ooie-

vaar maar liefst 8 maal gezien en op 

21 augustus werden 14 ex. gezien in 

de Broskens. Op 5 augustus werd 

een kleine zilverreiger gezien op de 

Regte Heide. De grote zilverreiger is 

veelvuldig gezien in heel ons werk-

gebied gedurende de gehele zomer.  

Met de geoorde fuut gaat het nog 

steeds goed in ons werkgebied en ze 

worden op vele vennen gezien. Op 

16 juni werden 18 ex. gezien op het 

Nonnenven. Het was een redelijk 

kwarteljaar met 22 waarnemingen 

(vergelijk met 2012 - 54 waarne-

mingen). Boomvalken werden regel-

matig gezien in heel ons werkgebied 

met in totaal 21 waarnemingen. Op 

4 juni werden 4 boomvalken gezien 

bij het Zand. De slechtvalk werd 

regelmatig gezien en op 27 augustus 

werden 3 ex. gezien op de Bleeke 

Heide. In augustus werd de slecht-

valk weer elke dag gezien op de 

kerktoren in Alphen. Op 30 augus-

tus werd een zeearend gespot op de 

Regte Heide.  

Op 1 juli werd een kleine strandlo-

per gezien op de Bleeke Heide en op 

21 augustus in dit gebied een goud-

plevier. Met de patrijs gaat het 

slecht, alhoewel op 29 juli een pa-

trijzenfamilie van 12 ex. gezien 

werd langs de Kerkdreef in Chaam. 

Met de ijsvogel gaat het minder 

goed, omdat deze zomer slechts 3 

maal een ijsvogel gezien werd. Op 7 

juli werd een raaf waargenomen op 

de Regte Heide en op 26 augustus 

werd een rietzanger gezien op de 

Tekst: Jan Vermeulen 

 

D eze zomer werden wederom 

een groot aantal e-mails 

naar mij verzonden. “Uit de mail-

box” bevat dan ook niet het wer-

kelijke aantal berichten dat werd 

verstuurd. Ook onze zuiderburen 

stuurden waarnemingen op, waar-

van een aantal buiten het werkge-

bied van onze vereniging. De ru-

briek heet “Waarnemingen in de 

streek”. Opvallende waarnemin-

gen uit de Belgische Kempen zul-

len hier ook worden vermeld. Uit 

deze reeks van waarnemingen is 

een overzicht samengesteld, waar-

bij de website Waarneming.nl ook 

weer is geraadpleegd voor onze 

streek. 

Heb je een leuke waarneming: 

blijf hem insturen zodat ook ande-

re leden mee kunnen genieten. 

 

Het zal voor niemand een verras-

sing zijn dat de zomer van 2018 de 

warmste zomer ooit is, sinds de 

metingen zijn begonnen. Drie 

maanden lang was het in De Bilt 

gemiddeld 19 graden. Normaal is 

dat 17. Er waren twee landelijke 

hittegolven en een extreme warm-

tegolf: zestig dagen op rij meer dan 

20 graden. En verder was het na-

tuurlijk kurkdroog. Landelijk is er 

gemiddeld 105 millimeter regen 

gevallen. Ter vergelijking: het 

langjarig gemiddelde in de zomer 

is 225 millimeter. 

Eikelenbosch. In augustus was er 

volop doortrek van paapje en tapuit 

en op 28 augustus weden 12 tapui-

ten gezien op de Bleeke Heide.  

Wat niet meer opvalt, is dat er zeer 

weinig waarnemingen binnengeko-

men zijn van de ringmus en de ring-

mus werd slechts een keer gezien 

deze zomer. Het aantal waarnemin-

gen van de koekoek is vergeleken 

met vorig jaar flink toegenomen 

(van 86 naar 149 waarnemingen). 

De meeste waarnemingen van de 

koekoek kwamen uit de Broskens, 

de Strijbeekse Heide, de Regte Hei-

de, en ’t Broek. 

Met de wielewaal is het nog steeds 

dramatisch gesteld: 18 waarnemin-

gen uit ‘t Merkske, Strijbeekse Hei-

de en uit de Regte Heide. Met de 

zomertortel gaat het eveneens slecht 

met waarnemingen uit Landgoed de 

Hoevens, Castelreesche Heide, 

Strijbeekse heide en nabij het Boot-

jesven. 

Wat betreft de vlinders was het een 

slechte zomer en er werden niet 

veel vlinders gezien, alhoewel de 

Keizersmantel opvallend vaak ge-

zien werd. 

Lepelaar 

Lepelaars werden in augustus deze 

zomer opvallend veel gezien met 

name op de Castelreesche Heide en 

de Bleeke Heide. Op 20 augustus 

werden maar liefst 33 ex. gezien op 

de Bleeke Heide. 

Vóór de eeuwwisseling werd de 

lepelaar slechts een maal gezien in 

 

Een (niet zo willekeurige) greep 

uit de waarnemingen 

 
 

Waarnemingen in de streek 

 

 

Bijzondere waarnemingen 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1814451/waterschap-droogte-nog-niet-voorbij-extra-pompen-nog-zeker-vier-weken-nodig.html
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onze streek! Grotere aantallen (meer dan 10 ex.) 

worden sinds 2016 gezien. 

De lepelaar is één van de beschermingssucces-

sen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er 

nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 

2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is 

uniek, in andere landen in Noordwest-Europa 

broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich 

van februari tot september/oktober in Nederland. 

Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze 

naar winterkwartieren langs de West-Afrikaanse 

kust (vooral Banc d'Arguin). 

 

Porseleinhoen 

Op 8 juni werd een porseleinhoen waargenomen 

op de Regte Heide. Het porseleinhoen is een zeer 

zeldzame verschijning in onze streek en werd 

nog maar enkele malen gezien, vrijwel altijd op 

de Regte Heide en de Castelreesche Heide. 

Het porseleinhoen is een verborgen levende 

moerasvogel, die leeft van plantaardig voedsel 

en klein gedierte. Zijn leefgebied is nogal ontoe-

gankelijk: natte uiterwaarden, randen van zegge-

, lisdodde- en rietmoerassen en ondergelopen 

graslanden. Belangrijk is de aanwezigheid van 

water met een diepte van minder dan 15 centi-

meter. Het is de roep van de vogel die in het 

voorjaar zijn aanwezigheid meestal verraadt: een 

fluitend "hwiet!", ook wel omschreven als een 

zweepslag. In de nazomer zijn ze soms te zien 

aan slikranden van rietvelden. 

 

Kleinste Jager 

Op 28 juli werd op de Regte Heide een kleinste 

jager gezien, de allereerste waarneming van deze 

zeevogel in de streek zover mij bekend. De 

kleinste jager is in het broedseizoen niet per se 

aan zee gebonden en de kans op een ontmoeting 

op de hoogvlaktes van Scandinavië is redelijk. 

Buiten het broedseizoen is de kleinste jager op 

volle zee te vinden, en overwintert in het zuiden 

van de Atlantische Oceaan, tot aan Antarctica. In 

het binnenland in Nederland is het de meest te 

verwachten jager. 

 

Wespendief 

Vooral de laatste 2 jaren wordt de wespendief 

steeds vaker gezien in het Mark & Leijgebied. 

Dit jaar werd de roofvogel maar liefst 52 maal 

gezien. De wespendief is een unieke roofvogel 

door zijn uitgesproken voedselvoorkeur: larven, 

poppen, volwassen wespen en honing. Graaft 

grondnesten van wespen uit. Stijve schubachtige 

kopveren en dikke huid op poten voorkomt dat 

de wespendief lek gestoken wordt. De wespen-

dief overwintert ten zuiden van de Sahara. 

Draaihals 

Op 18 augustus werd een draaihals gezien op de Strijbeekse 

Heide. Het was de 23e waarneming van deze vogel de laatste 40 

Porseleinhoen, foto Luc Hoogenstein, stichting Saxifraga 

Wespendief, foto Martin Mollet, stichting Saxifraga 

Draaihals, foto Mark Zekhuis, stichting Saxifraga 
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jaar in onze streek. De eerste waar-

neming dateert van 3 mei 1987 op 

de Hondsdonk. De draaihals is in 

Nederland vooral als zeldzame 

doortrekker te zien. Hij nestelt in 

boomholten vooral in berken. Al-

leen tijdens de broedperiode zitten 

draaihalzen vaak, zoals de spechten, 

tegen een boomstam; de rest van 

het jaar vooral op de grond. Draai-

halzen foerageren op de grond in 

schrale pionier vegetaties op zand-

grond en leven van mieren. Ze 

overwinteren in Afrika ten zuiden 

van de Sahara. Draaihalzen zijn 

onopvallende, maar onmiskenbare 

vogels; hun bruine verenpak biedt 

een uitstekende camouflage in de 

oude loofbomen waarin ze broeden. 

De draaihals dankt zijn naam aan de 

flexibele hals, die in vreemde kron-

kels gedraaid kan worden, 

De draaihals is sinds begin jaren 

zestig in aantal gedaald, vooral in 

gebieden buiten de Veluwe. Maar 

ook op de Veluwe is de soort afge-

nomen. Deze aanhoudende afname, 

zoals ook elders in West- en Mid-

den-Europa, bracht het aantal draai-

halzen terug tot rond 200 paar om-

streeks 1975. Sinds de eeuwwisse-

ling zijn er hooguit enkele tientallen 

paren. 

 

Gele Kwikstaart 

In augustus werden dit jaar opval-

lend veel gele kwikstaarten gezien 

op de Castelreesche Heide en de 

Bleeke Heide.  

Gele kwikstaarten hebben een voor-

keur voor open landbouwgebieden. 

'Gele kwikken' wippen de staart 

regelmatig met felle schokkende 

bewegingen op en neer. Gele kwik-

staarten hebben een onstuimige 

balts, met trillende veren fladdert 

het mannetje boven het vrouwtje of 

loopt steeds rondjes om haar heen. 

De oorspronkelijke habitat van de 

gele kwikstaart bestaat uit rivier 

begeleidend grasland. Tegenwoor-

dig broeden de meeste gele kwik-

staarten in boerenland; hooiland en 

weiland, maar vooral akkers. Hoge 

dichtheden in gemengde gebieden 

en in bollenvelden. Vaak foerage-

rend te vinden op weilanden met 

schapen, koeien en paarden. 

Johan Schaerlaeckens op 6 juni: 

Na het hermelijntje(Goudberg) van-

morgen wezeltje op het Bleeke Hei-

de pad. Jl. zondag met de Chaam-

groep 8 witte ooievaars t.p. en, op 

het pad, alarmerende tureluur (bij 

faunastrook). Ook vanmorgen nog 

hevig alarmerend. Eind reservaat 

steeds 2 patrijzen. Zojuist voor de 

3e keer man bosbeekjuffer in de 

tuin. 

 

Johan Schaerlaeckens op 11 juni: 

Vanmorgen vroeg op pad om vlin-

ders te fotograferen die dan nog niet 

zo vliegerig zijn. Tot mijn verba-

zing kwam ik in de Rette (8.30 uur) 

deze juveniele zwarte ooievaar (zie 

bijlage) tegen. Met de Chaamgroep 

hadden we gisteren 100+ bruine 

zandoogjes Bleeke Heide. Bij de 

faunastrook Bleeke Heide één pa-

trijs, gele kwik, graspieper en veld-

l eeuwer ik .  Ook  d ikk op j e s 

(waarschijnlijk geelspriet), gehak-

kelde en distelvlinders. Met terug-

komens hing boven de Legstraat 

(heel laag) een wespendief. Bos-

beekjuffers kom je op de vreemdste 

plaatsen tegen (zowel Joost als ik 

hebben regelmatig een mannetje in 

de tuin). Gisteravond op de Bleeke 

Heide ineens 6 kleine vossen, alle-

maal kakelvers. 

 

Jan Vermeulen op 12 juni: 

Vanmorgen een 2,5 uur durende 

wandeling gemaakt over het Zand 

en via de Boerenbaan weer terug bij 

de auto. Het Zand niks bijzonders: 

gekraagde roodstaart, boomleeuwe-

rik, boompieper etc. Boerenbaan 

(Gilzesche Heide): Het akkerland-

schap lijkt niet erg aantrekkelijk 

maar zie hier wat ik gezien heb: 3 

gele kwikstaarten, 2 zingende veld-

leeuweriken, 2 graspiepers, 2 gras-

mussen, 4 paar alarmerende kievi-

ten, 

2 jodelende wulpen, roepende 

kwartel, 2 paar alarmerende schol-

eksters, nogal wat huiszwaluwen 

die broeden in het enige huis aan de 

baan (ca. 8 nesten), boerenzwalu-

wen en torenvalk. 

 

Harry van Vugt op 12 juni: 

Vanmorgen vloog er een Zwarte 

Ooievaar op uit de Oude Loop op 

de Maaien. 

Hij zag mij eerder dan ik hem. Het 

was geen juveniele want hij had 

geen bruine snavel en ook geen vol-

wassen want de snavel was nog niet 

rood. Een sub-adult dus. 

 

Jan Vermeulen op 16 juni: 

Vanmorgen naar Nonnenven ge-

wandeld. Ik zag eerst 4 geoorde 

futen. Ben toen door het bos naar 

het ven gelopen (lastig). Toen telde 

ik maar liefst 18 adulte geoorde 

futen. Hoorde ook nog een kleine 

karekiet zingen. Terug gewandeld 

langs Ulicotenseweg en hier was 
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Het landschap is hier heel afwisse-

lend met beek, poel, ruigte, strui-

kengroepjes, bomenrijen, bosjes, 

weilanden, graspad, winterakker en 

bouwland. 

 

Jan Vermeulen op 26 juni: 

Gisterenavond minironde Bleeke 

Heide. Gezien een slechtvalk op 

een paaltje met vlak daar naast een 

paar houtduiven op paaltjes. 

Vreemd. Slechtvalk zal wel net 

gegeten hebben!? 

Verder een tureluur. Zal hier wel 

broeden. 

  

Jan Vermeulen op 27 juni: 

Vanmorgen dit landgoed bezocht. 

2 ‘bijzondere’ waarnemingen: zin-

gende wielewaal en een ijsvogel. 

  

Jan Vermeulen op 5 juli: 

Vanavond in gezelschap van buur-

man Joost een drietal groene 

spechten gezien op mijn gazon. Het 

waren 2 (ouder) spechten, die hun 

bijna volgroeide jong voerden op 

mijn gazon. 

Een wel heel zeldzame waarne-

ming, die ik nog nooit eerder ge-

zien heb. Ze waren tamelijk rustig 

en we konden ze goed bekijken. 

 

Joost v/d Ouweland op 6 juli: 

Zojuist een fonkelverse koningin-

nenpage in de tuin, migrerend van 

noord naar zuid. Geen kans voor 

een foto. Van mijn vader heb ik 

een “pindakaasboom” ( zie foto 

onder) geërfd, die een enorme aan-

trekkingskracht blijkt te hebben op 

pijlstaartvlinders. Overdag zag ik 

er al enkele dagen de kolibrievlin-

der op foerageren en gister- en eer-

gisteravond snorden er minstens 

drie exemplaren van het klein 

avondrood voor de geurende bloe-

men. 

Onder het afdak vloog gisteravond 

ook even een pijlstaart van het for-

maat ligusterpijlstaart maar helaas 

niet echt kunnen determineren. 

 

Johan Schaerlaeckens op 8 juli: 

Door wat egelvoer pal achter de 

poort te strooien, kon ik gisteren 

gras uitste-

ken. Waar-

om de vos 

h e l e m a a l 

niet van de 

haas eet, 

blijft een 

raadsel.  

 

Jan Ver-

meulen op 

19 juni: 

Na een 

avondwan-

deling in het 

Prinsenbos 

kwam ik thuis, ging op gemak bui-

ten zitten, met gelukkig mijnverre-

kijker bij de hand. Mijn oog viel op 

een vogel die in een berkenboom 

vloog bij de buurman....een vr. ap-

pelvink. Bleef lang zitten, ik naar 

Joost, riep in de open deur, maar 

kreeg geen respons. 

 

Jan Vermeulen op 21 juni: 

Gisterenavond nog een wandeling 

gemaakt vanaf de Oude Baan naar 

de Franse Baan. 

Langs Generaalsbaan gele kwik-

staart, veldleeuwerik en langs de 

Fransebaan een zingende 

geelgors. Verder nog een paar dis-

telvlinders. Ik betaal de prijs van 

totaal 17,1 km lang wandelen van-

daag in de vorm van een blein 

(blaar) ter grootte van een 2 euro-

munt. Voorlopig even niet wande-

len. 

 

Sandra Reijnders op 23 juni: 

Ik heb een juveniele kwartel gezien 

in het dal van de Kerzelsebeek langs 

het Balleman wandelpad. Ik zag 

hem heel duidelijk: een kleine bruin

-beige hoenderachtige met duidelij-

ke lengtestrepen op zijn wang. Hij 

vloog vlak voor mijn voeten weg uit 

h e t  l a n g e  g r a s  o p  m i j n 

(mozaïekbegraasde) ponywei. Hij 

was hetzelfde formaat als het kop-

peltje hoenderachtige dat ik dit 

voorjaar en vorig voorjaar meerdere 

malen zag wegvliegen (maar toen 

alleen van de achterkant zag). Er 

broeden dus met succes kwartels!  

een bosrietzanger langs de slootkant 

in het riet volop aan het zingen. Op 

Bleeke Heide ca. 200 bruine zand-

oogjes, ca. 200 kleine koolwitjes en 

een kleine vos.  

 

Johan Schaerlaeckens op 16 juni: 

Hoi mannen: Van bijgevoegd 

blauwtje vlogen er vanmorgen een 

stuk of acht boven het heidestukje/

poel achter het Rondven, terwijl de 

zon niet scheen. Ik neem aan dat het 

een heideblauwtje is. Tot morgen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 19 juni: 

Vanmorgen loop ik in de Rette van 

de zitbank/poel NM terug richting 

Heistraat. Op het grote weiland 

links spelen 2 hazen, heb ze even in 

de kijker. Loop door en hoor plotse-

ling een doodskreet vanuit hetzelfde 

weiland. Tot mijn verbazing is een 

vos in gevecht met een van de twee 

volwassen hazen. De haas is kans-

loos en het gevecht duurt maar en-

kele seconden. Nog groter wordt 

mijn verbazing als de vos niet van 

de haas eet maar hem onmiddellijk 

begraaft. Daar is hij even mee be-

zig. Vanuit de dekking kon ik het 

begraven filmen, duurde minuten. 

I.v.m. bestandsgrootte maar heel 

kort filmpje bijgevoegd van het be-

graven. Blijft het mysterie waar die 

vos ineens vandaan kwam. Dat 

wordt opgelost als ik 100 meter 

verder nog even terugkijk: geen vos 

meer te zien. Als ik nog eens beter 

kijk (en je weet wat dat wil zeggen) 

zie ik toch zijn oortjes boven het 
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op de Bleeke Heide. 

 

Will Woestenberg op 26 augus-

tus: 

Vanmiddag nauwelijks nog activi-

teit bij de oeverzwaluwwand tegen-

over het voormalige zwembad. 

Twee keer zag ik een oeverzwaluw 

langs de wandvliegen mar niet een 

van de nestpijpen bezoeken. el vlo-

gen er boven de akkers en weilan-

den richting de FLaesdijk honder-

den zwaluwen. voornamelijk boe-

ren- en oeverzwaluwen. En daartus-

sen vloog ook een jagende boom-

valk. 

nog even uit den boze. Ossengoor 

dreigt ook droog te vallen. Heeft 

ook voordelen. In ven langs Huis-

dreef een lepelaar. Langs de rand 

van Ossengoor een slechtvalk. Ver-

der zingt er nauwelijks nog een vo-

gel. Op Strijbeekse Heide fitis en in 

de Chaamsche Bossen een 

zanglijster. Nog een wespendief ge-

zien langs de Huisdreef. 

 

Johan Schaerlaeckens op 29 juli: 

Met de Chaamgroep bijgevoegd het 

patrijzen filmpje gemaakt vanmor-

gen: 2 oudervogels met 10 jongen 

gewoon langs de Kerkdreef op 800 

meter van de Blokkenweide (na ver-

geefse zoektochten op de Bleeke 

Heide). Helaas wat shivery na de 

nodige feestjes. Nabij het Ossengoor 

2 boomvalken (waarvan 1 prachtig 

in zit) en langs de Huisdreef nog 

altijd keizersmantel.  

 

Johan Schaerlaeckens op 3 augus-

tus: 

Gisteren (met Vital) minstens 4 

maar waarschijnlijk 5 keizersman-

tels langs de Huisdreef. Gerekend 

vanaf Buitenlust een voor het ven, 4 

erna. Vooral ter hoogte van bosover-

gang pal voorbij het ven. De meeste 

boven het koninginnenkruid weitje 

links 

 

Will Woestenberg op 3 augustus:  

Afgelopen dinsdag zag ik een jagen-

de boomvalk boven Alphen. De 

massaal alarmerende huiszwaluwen 

wezen mij daar op. Gisterenavond, 

tegen de eerste schemering, kwam 

een boomvalk laag over onze tuin 

scheren. Helaas maar heel kort kun-

nen zien. Eerder op de avond was er 

al een sperwer tussen de bomen de 

tuin in gedoken. Boven Alphen nog 

altijd enkele gierzwaluwen. 

 

Will Woestenberg op 15 augustus: 

Al gedurende enkele weken zie ik 

vrijwel dagelijks een slechtvalk op 

de Alphense kerktoren. 

 

Johan Schaerlaeckens op 20 au-

gustus: 

Nieuw record: vandaag 24 lepelaars 

toch goed zien hoe 'onze' egel zich 

door de smalle spleet onder de 

poort wurmt. Het is een schuw 

beestje en hij komt pas als het don-

ker is.  

 

Henk & Silvia Laarhoven op 12 

juli: 

Vanmorgen zaten er tegelijk op de 

vlinderstruik in de tuin o.a. een 

keizermantel, een kolibrievlinder 

en een kleine parelmoervlinder. 

 

Henk & Tonnie Cornelissen op 

18 juli: 

Wij hebben gespot in onze tuin op 

de Alphense Boshoven langs het 

Bels Lijntje: Kleine parelmoervlin-

der enkele dagen achter elkaar, 

keizersmantel nu al een week iede-

re dag aanwezig, grote beer vlinder 

en pop aanwezig,  

eikenpages, icarusblauwtje, klein 

en groot geaderd witje, klein kool-

witje en groot koolwitje, citroen-

vlinder, landkaartje, oranjetipje, 

glasvleugelpijlstaart en veel meer 

bijzondere vlinders. 

Nest groot gebrachte bonte vlie-

genvanger, grauwe vliegenvanger, 

winterkoninkje, roodborst. Gezien 

hier drinkende appelvink en gewo-

ne vinken volop. In de Velden zijn 

2 jonge haviken uitgevlogen. 

 

Johan Schaerlaeckens op 22 juli: 

Vanmorgen met de Chaamgroep 

(Hans, Will, Wim, Frank, Johan) 2 

keizersmantels op koninginnen-

kruid langs de Huisdreef. Ze zaten 

op enkele dm van elkaar (zie bijla-

ge). Gisteren in de tuin koningin-

nenpage (zie bijlage). Zojuist op de 

Rette boomvalk met boerenzwaluw 

in de klauwen omringd door tien-

tallen boerenzwaluwen.  

 

Jan Vermeulen op 24 juli: 

Na ernstige kuitblessure en trip 

naar Canada gisterenochtend en 

vanochtend korte wandelingen ge-

maakt op Strijbeekse Heide en 

Chaamsche Bossen. Langven staat 

zo goed als droog, Rondven idem 

dito. Ven langs Huisdreef bijna 

droog en lange wandelingen zijn 

 

In deze rubriek  

zijn de waarnemingen tot en 

met 31 augustus 2018  

verwerkt. 

 

Met dank aan allen die de  

moeite namen hun  

waarnemingen door te geven. 

 

Iedereen kan zijn  

waarnemingen  

liefst via e-mail,  

doorgeven aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Vermeulen 

Bredaseweg 14 

4861 AH Chaam 

 

E-mail:  

jemvermeulen@kpnmail.nl 

Tel.: 0161 491327 

SMS: 06 4814 7753 
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Met Mark & Leij een mooie en gezellige fietsdag gehad. Bedankt Henk, Eddie en Sandra en alle mensen die erbij waren 

voor deze gezellige dag. Op 24 juni 2018 hebben we 63.7 kilometer gefietst. Nanny Bierkens-Brouwers.  

Foto’s van Nanny Bierkens-Brouwers en Liek van Engelen-Pedroli 

Mark & Leij fietsdag 2018 

https://www.facebook.com/mark.e.leij?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXVBiCglSajyGmDlwyRI782jo2jT6M75Nog20F1CYFPjvczPoLZuGjVLTe-mWVaB2A5_Uri5ep3262_qoucQYi--bMMHeh-g0hiV3uN0sPLTeiaKyU-5_8Cwk3jtul4ij3fv5wViZZpT-1W-S9C7_g5meMqsXWACWfu-c_7GLX7ETUqw5MoFs&__tn__

