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Natuuragenda

2018
DECEMBER
29 zaterdag

09:00

werkgroep beheer

marktplein Chaam (Wouwerdries)

2019
JANUARI
4 vrijdag
4 vrijdag
9 woensdag
17 donderdag
26 zaterdag

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

foto’s werkgroepen te bewonderen tijdens de quiz
Mark&Leij Nieuwjaarsquiz
Algemeen Bestuur
fotocafé, thema winter
werkgroep beheer

Bellevue
Bellevue
Bellevue
Bellevue
marktplein Chaam (Wouwerdries)

FEBRUARI
14 donderdag
15 vrijdag
18 maandag
23 zaterdag

20:00
20:00
20:00
09:00

Lezing "Verliefd op de Chaamsebeek, John Sips Natuurmonumenten
kopij nieuwsbrief aanleveren
Algemeen Bestuur
werkgroep beheer

Bellevue
redactie@markenleij.nl
Bellevue
marktplein Chaam (Wouwerdries)

MAART
15 vrijdag
22 vrijdag
28 donderdag
30 zaterdag

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

Algemene Ledenvergadering
lezing "Ondergronds gezwam", Marc Siepman
fotocafé, thema voorjaar
werkgroep beheer

Bellevue
Bellevue
Bellevue
marktplein Chaam (Wouwerdries)
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Quiz 2018, foto Wim Goverde

Werkgroep
beheer
29 december
Tekst: Hans Beljaars, coördinator
Werkgroep ‘Beheer’ Mark & Leij, 0629098399

H

Mark & Leij
nieuwjaarsquiz

a natuurliefhebbers,

Op iedere laatste zaterdag van de wintermaanden 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 heideveld boomvrij
maken, een watergang gangbaar maken, en zo voort. Wat niet varieert is
het belang van een gezellig praatje tussendoor, koffie drinken en de bijbehorende koeken eten en eventueel een
borreltje 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 zonder dat ik weet
wat ik precies gedaan heb, maar in de
ochtend heb ik tenminste echt iets gedaan en het was nog nuttig en leuk
ook!” Dan ben je op zaterdag 29 december 9.00 uur van harte welkom op
onze verzamelplaats aan de Wouwerdries in
Chaam.
Werkgroep beheer
Zaterdag
29 december
26 januari
23 februari
30 maart
09:00 uur
Verzamelen
Marktplein
(Wouwerdries)
Chaam

Zet ook
alvast 26
januari,
23 februari en 30
maart in
je agenda.

Tekst: Sandra Reijnders, quiz coördinator

N

a de aanstaande jaarwisseling heb je amper de tijd om alle oliebollen te verteren, laat staan de kruitdampen van het vuurwerk
uit je longen op te hoesten voordat op 4 januari 2019 om 20:00 uur in
Bellevue, quizmaster Victor Hendriks de eerste vragen van de ”Mark &
Leij kennisbattle” op je af gaat vuren.

Mark & Leij
nieuwjaarsquiz
Vrijdag 4 januari
20.00 uur
Bellevue
Chaam

Deze meest interactieve Nieuwjaarsborrel van het zuiden is al jaren zo gezellig
dat je alleen al daarom vrijdagavond 4
januari 2019 in je agenda zou moeten
blokken. Een inmiddels vaste meerwaarde vormt de Mark&Leij fototentoonstelling als sfeervolle entourage rond de
quiz arena. Dit jaar is het thema:
“Werkgroepen Mark&Leij”.

Om mee te doen met de quiz stel je een
team samen van zes personen en kom je
4 januari naar Bellevue in Chaam. Is je team niet compleet? Niet erg,
gewoon komen, want er lopen altijd wel slimme, gezellige en aardige lui
zonder team binnen. Ben je alleen? Ook geen probleem. Dan zoek je in
de zaal een onvolledig team waar de slimheid vanaf straalt en dat een
kenner zoals jij in hun team mist.
De samenstellers
van de quiz laten
weten dat je met
een iets meer dan
gemiddelde kennis
van Amerika punten kunt scoren
… !?
Wie verslaan in 2019 deze
winnaars van 2018?
Foto Wim Goverde

Mark & Leij Nieuwsbrief

Tekst: Wim Gijzen

A

fgelopen jaar hebben we een
basiscursus natuurfotografie
georganiseerd en we kregen in de
evaluatie daarvan veel lof. Op de
vraag over een vervolgcursus
kwam vaak de reactie dat het soms
lastig te plannen is. Het is jammer
als je een aantal avonden moet
missen (terwijl je er wel voor betaalt!).
Om deze reden is het plan gerezen
om workshops/thema-avonden te
gaan organiseren. Natuurfotograaf
Dick Klees, maar mogelijk ook
gastsprekers, behandelen dan themema’s en je betaalt dan niet een
meerdaagse cursus, doch alleen een
vergoeding voor die avonden die je
bezoekt.
Mogelijke onderwerpen zijn:
 gebruik van tussenringen
(scherptediepte versus lichtgevoeligheid en dergelijke);
 gebruik van kunstlicht en/of
flitslicht;
 (on)mogelijkheden van compactcamera’s.
De eerstvolgende fotocafé-avond is
op donderdag 17 januari 2019. Er
zal dan gepeild worden hoe de belangstelling is voor workshops.
Voor die tijd kunt u uw belangstelling (plus onderwerpen) ook al
doorgeven aan de fotowerkgroep:

Verliefd op
de Chaamse
Beek
Lezing

Tekst: Liek van Engelen

W
Tekst: Natuurmonumenten

D

e Chaamse Beek stroomt
door een afwisselend landschap, dat voor vele dieren een
heel fijne broedplaats is. En zeg
nou zelf: wie wordt er nou niet verliefd op dit kleinschalige cultuurlandschap waar je orchideeën ziet,
waar de boomkikker heerlijk zit te
zonnen en waar je nog oog in oog
kan staan met een ree? John Sips,
boswachter van het gebied, laat je
zien wat Natuurmonumenten allemaal doet in dit gebied.
Al vanaf 1981 is John Sips namens
Natuurmonumenten beheerder van
onder meer de beekdalen en heide
rondom Chaam en Strijbeek. Een
gebied met beken, poelen, houtwallen, knotwilgen en wilde graslanden
vol bloemen. Deze bevlogen boswachter is altijd in de natuur te vinden, kent vele bijzondere verhalen
en deelt deze op Valentijnsdag,
donderdag 14 februari om 20.00 uur
graag met jullie in Bellevue,
Chaam.

e houden als Mark & Leij
om de maand een
‘fotocafé’. Deze avonden zijn bedoeld voor àlle leden van Mark &
Leij, dus een openbare Mark &
Leij aangelegenheid.
Ieder Mark & Leij-lid die het leuk
vindt om te fotograferen is welkom. Het maakt niet uit waarmee je
de foto gemaakt hebt. Smartphones
maken tegenwoordig ook hele goede foto’s. Misschien is jouw foto
wel geschikt voor de voorpagina
van de volgende nieuwsbrief!

Fotocafé
17 januari fotocafé,
thema winter.
28 maart,
thema voorjaar

Foto Riet Pijnappels

foto@markenleij.nl

Informatie
fotocursus
tijdens
fotocafé
17 januari

Fotocafé

Lezing
“Verliefd op de
Chaamse Beek”
John Sips
Donderdag
14 februari
20.00 uur
Bellevue Chaam

Foto Marth Wildhagen

Fotocursus

5

Mark & Leij Nieuwsbrief

6

Column van de voorzitter

Tekst: Wim Gijzen, voorzitter

A

ls u dit blad op zaterdag 22
december ontvangt, is het gisteravond laat winter geworden en
is het vandaag volle maan. Of het
ook winters weer is, kan ik nog
niet inschatten en ik geloof ook
niet dat er geloofwaardige weersvoorspellingen zijn voor de komende maanden. We kunnen alleen
voorspellen dat op woensdag 20
maart de lente begint. En dat is
dan meteen weer het mooie ervan.
Het klimaat is (helaas) nog wel te
beïnvloeden door mensen, maar
het weer (en de lange termijn vooruitzichten) gelukkig niet. Almanakken, sterrenkijkers, helderzienden … ieder zijn ‘vak’, maar ik
heb zo mijn twijfels.

Aanvullend aan talent is er ook oefening nodig. Als je de kennis niet
onderhoudt, gaat deze voor een deel
verloren. Dat geldt niet voor fietsen
of zwemmen, maar wel voor de
‘leer-dingen’.
Een voorbeeld daarvan is websites
onderhouden. Ik ben er in het verleden wel mee bezig geweest, maar
dat is langer dan 15 jaar geleden. Nu
onze webmaster er mee gaat stoppen, zou ik het dolgraag overnemen,
maar daar zou ik me eerst weer eens
in moeten verdiepen. Dat is niet te
combineren met mijn huidige werk
en ik wil niet beantwoorden aan het
cliché: ‘Wat je zelden doet, doe je
zelden goed’. Kortom: ik wil wel
teksten (mede) aanleveren en ook
checken op ‘politieke correctheid’,
maar voor de rest zoeken we iemand

die er minstens een beetje aanleg
voor heeft en er ook tijd aan wil
besteden, om die kennis te onderhouden en uit te breiden.
Ieder zijn vak!
Zo zijn er nog meer vacatures binnen onze vereniging en als we een
aantal zaken gezamenlijk aanpakken, maken we er licht werk van.
Wij hebben niet overal verstand
van en horen graag uw inbreng.
Dat kan op korte termijn, maar natuurlijk ook op de komende Algemene Ledenvergadering. Op die
avond vieren we meteen ook dat
het dan de laatste vrijdag in de
winter is. Ik voorspel maar…..
Ik wens u allen een gezonde en
feestelijke winter!

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

Steenuil, foto Harrie Timmermans

Wim Gijzen, foto Wim Goverde

Wat ‘ieder zijn vak’ betreft, hebben
we hier weer een mooie nieuwsbrief, waarin een aantal schrijvers
ons meeneemt in nieuwtjes en wetenswaardigheden waar zij verstand
van hebben. De één heeft verstand
van planologische zaken, de ander
van vogels, van insecten, van juridische zaken of van flora. Ik vind het
zo knap hoe mensen het ene plantje
van het ander kunnen onderscheiden
of de ene wants van de ander, maar
ik geloof erin dat elk mens zijn/haar
eigen talenten heeft. Ik denk ook dat
sommigen er nooit achter komen,
simpelweg omdat ze er niet mee in
aanraking komen. Misschien zou ik
een geweldig souzafoonspeler zijn,
maar … nooit geprobeerd, dus.

We hebben nog een
paar vacatures open
staan:
Quizcoördinator
Webmaster
Secretaris
Fotocoördinator
mail je interesse naar
bestuur@markenleij.nl
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Lezing “Ondergronds gezwam”
De bijzondere eigenschappen van de bodem onder een voedselbos
Tekst en afbeeldingen: Marc Siepman

E

en gezond voedselbos is zeer
goed bestand tegen extreem
weer, maar daarvoor is een gezonde bodem doorslaggevend. Alle
problemen die bij eenjarige teelt
horen, zoals erosie, uitspoeling
van nitraten, biodiversiteitverlies,
holle calorieën, CO2-uitstoot,
ziekten, plagen, droogtegevoeligheid, verslempen, enzovoorts, kan
je opvangen door te werken met
vaste gewassen. Voedselbossen
zijn dan ook een geweldige aan-

vulling op andere voedselproductiesystemen, waardoor er nog veel
meer diversiteit komt.
Deze lezing gaat over het onzichtbare deel van een voedselbos: de bodem, het kloppend hart van elk bos.
Die bodem is heel anders dan die
van een moestuin. We kijken onder
andere naar het fantastische werk
dat schimmels, bacteriën, protozoa,
muizen, mollen, insecten, wormen,
larven en al die andere beestjes voor
ons doen. Over successie, fotosynthese, het klimaat, water, enzymen,
stikstof, fosfaat en alle andere voedingsstoffen – maar vooral over vertrouwen op complexiteit. Want hoe
harder we werken en symptomen
bestrijden in een voedselbos, hoe
slechter het ermee gaat. We moeten
erop leren te vertrouwen dat de natuur meer ervaring heeft dan wij.

Lezing
Ondergronds gezwam
Marc Siepman
Vrijdag 22 maart
20:00 uur
Bellevue
Chaam

www.tuinvogeltelling.nl
tel mee op: 25, 26 en 27 januari
Tekst: Joost van den Ouweland

V

Inmiddels weet ik dat één en ander waarschijnlijk met het usutu-virus te maken heeft en blijkt de merel bij de laatste
Nationale Tuinvogeltelling zelfs niet eens meer in de top-3 voor te komen. Zelf heb ik het idee dat het nog steeds niet
goed gaat met onze merels, maar door middel van een nationale telling kan dat ook aangetoond worden. Vogelbescherming Nederland organiseert in 2019 wederom de Nationale Tuinvogeltelling en wel in het weekend van vrijdag 25 t/m zondag 27 januari. Niet alleen levert het belangrijke informatie op maar het is ook gewoon leuk om
mee te doen. Via de link https://www.tuinvogeltelling.nl/ kunt u zich aanmelden. De spelregels zijn verder heel simpel:
- tel een half uur lang de vogels in uw tuin
- hoeveel vogels van de dezelfde soort heeft u tegelijkertijd gezien?
- vul deze aantallen in op de website
Doe mee, ik ben benieuwd hoe het nu echt met onze merels gaat!

Merel, foto Harrie Timmermans

roeger, tot een jaar of drie geleden, zat er naast een brutaal roodborstje altijd wel een oplettende merel in de
buurt als je in je tuin aan het rommelen was. Sinds ik weer in mijn ouderlijk huis woon zat er, tot een jaar of
drie geleden, minimaal één zanglijster vanaf het vroege voorjaar tot diep in de zomer van ’s morgens vroeg tot het
invallen van de schemering zijn prachtig liedje te zingen.

Terugblik nachtvlinders tellen

R

uim een jaar hebben we
nachtvlinders (motten) geteld
in Groot Bedaf. De resultaten zijn
indrukwekkend.
Nieuwe maan
Meer dan een jaar waren we vrijwel
elke maand rond nieuwe maan te
gast bij Charlotte en Johan Versmissen, in hun bosje ten oosten
van Baarle-Nassau, vlakbij onze
landsgrens met België. Tegen zonsondergang werden de lakens, lampen en lichtvallen opgesteld. Ook
werd een aantal bomen behandeld
met “smeer”. Smeer is een mengsel
van alcohol en suiker. Hiermee lok
je ook de nachtvlinders die niet op
licht af komen. De activiteit vindt
plaats rond nieuwe maan, zodat
zelfs de maan de vlinders niet weglokt. Het bosje ligt zeer afgelegen,
dus andere lichtbronnen zijn er
schaars.
Bijzonder
Naast algemene soorten vonden we
ook tal van bijzondere soorten. Dit
trok de aandacht van enkele zeer
ervaren nachtvlinder kenners. Zij
zijn een avondje mee komen tellen,
waardoor de teller echt heel erg snel
opliep.
Het resultaat was er dan ook naar:
in totaal zijn er in dat ruime jaar

208 soorten nachtvlinders geregistreerd.
Het heeft ons bij Charlotte en Johan
aan niets ontbroken. Er waren fris
en nootjes. Charlotte en Johan, hartelijk dank voor de gastvrijheid! In
ruil hebben zij nu een indrukwekkende lijst met nachtvlinders.
Bebouwde kom
Inmiddels is de “lichtvalkaravaan”
verhuisd naar de noordgrens van de
bebouwde kom van Baarle-Nassau.
Hier is veel meer licht in de omgeving, maar we zijn benieuwd wat
we, ondanks dat, toch vangen. Inmiddels hebben we al verschillende
variëteiten van de buxusmot bewonderd.
Wil je een keer meedoen? Stuur dan
een mailtje aan Frans Vermeer via:

vlinders@markenleij.nl
Voor iedereen die een overzicht wil
hebben van de vlinders (dagvlinders, nachtvlinders en microvlinders) moet beslist de volgende hernieuwde site eens bekijken:
http://projects.biodiversity.be/
lepidoptera
Er zijn ook vele apps met de naam
“obs identify” die je helpen om
vlinders te identificeren. We hebben er ook tijdens de telavonden
succesvol gebruik van gemaakt, in
combinatie met het dikke nachtvlinder identificatieboek. De app zorgt
ervoor dat het zoeken een stuk sneller gaat. Met de plaatjes en beschrijving in het boek checken we
of de identificatie juist is.

Huismoeder en volgeling

Tekst: Sandra Reijnders met informatie van Frans Vermeer
Foto’s: Nanny Bierkens-Brouwers

Rode dennenspanner, de groene vorm heeft den gegeten, de rode vorm at spar
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Het Merkske

Veel zuidelijke soorten te ontdekken
In april hebben Bart Hoeymans
en Wim Verschraegen bij ons een
interessante lezing gegeven over
het Merkske. Deze zomer verscheen er van Bart bijgaand artikel op onze facebook site. Wij willen de niet-facebookers graag laten meegenieten.
Tekst en foto’s: Bart Hoeymans

D

at het klimaat aan het veranderen is merkt iedereen die
een beetje met natuur bezig is. Erg
veel soorten breiden hun areaal
naar het noorden uit en het gaat
dan niet enkel over grote charismatische vogels zoals vale gier
(Gyps fulvus) en slangenarend
(Cicaetus gallicus) die nu bijna
jaarlijks in de Lage landen te zien
zijn. Het is veel beter zichtbaar bij
al dat kleine grut dat we ongewervelden noemen. Ook in het Merkske is dit duidelijk merkbaar en bij
iedere wandeling door het gebied
kom je wel enkele van deze soorten tegen.
Enkele voorbeelden:
 Voor de eeuwwisseling kwam
de tijgerspin (Argiope bruennichi) niet voor bij ons, nu is het
één van onze algemeenste spinnen in ruigere graslanden;

 Hetzelfde verhaal bij de sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata) die 20 jaar geleden amper te
vinden was boven midden
Frankrijk. Nu is het een algemene soort in droge, structuurrijke
ruigtes en heide.
Ieder jaar komen er nieuwe soorten
bij en/of worden ze algemener.
Wat al deze soorten gemeen hebben
is dat het goede vliegers zijn (of een
andere manier om zich vlot te verspreiden) en dat ze niet al te kieskeurig zijn wat betreft leefgebied.
De veeleisende en minder mobiele
soorten hebben het geluk niet om
nieuw leefgebied te kunnen ontdekken en mogelijk komen er heel wat
van deze soorten voor grote problemen te staan als ze zich niet weten
aan te passen.
2018 lijkt een erg goed jaar te zijn
voor Zuidelijke soorten. Waarschijnlijk heeft de combinatie van
het warme en droge weer hier mee
te maken. Veel soorten worden hierdoor zwerflustiger waardoor ze verder wegtrekken op zoek naar nieuw
leefgebied. Je kunt deze zwervers op
vele plaatsen aantreffen waaronder
tuinen. Zo zijn er dit jaar al op 10tallen plaatsen keizersmantels
(Argynnis paphia) gezien in tuinen.
Waarschijnlijk profiteert deze mooie
vlinder ook van het warmere klimaat en verklaart dit ten dele de uit-

breiding van deze soort de laatste
10 jaar.
Recent werden er enkele erg zeldzame soorten waargenomen in het
Merkske waaronder:
 de Braamparelmoervlinder
(Brenthis daphne), een zeer mobiele soort die, zoals de naam
zegt, een voorkeur heeft voor,
zon beschenen, braamstruwelen.
Mogelijk plant deze soort zich
intussen voort in het gebied;
 Op 2 verschillende plaatsen
werd een mannetje Zuidelijke
glazenmaker (Aeshna affinis)
gezien;
 Er zijn verschillende waarnemingen van Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale)
gedaan. Beide soorten planten
zich voort in ondiepe plassen en
poelen met een rijke vegetatie
die, bij voorkeur, periodiek
droogvallen. Beide soorten
planten zich (waarschijnlijk)
nog niet voort in het Merkske.
 De nieuwste aanwinst voor het
gebied is het staartblauwtje
(Cupindo argiades) dat sinds
enkele jaren snel naar het noorden oprukt en in aantal toeneemt. Er is in ieder geval voldoende geschikt habitat in het
Merkske aanwezig aangezien
deze een voorkeur heeft voor
vochtige graslanden met veel
moerasrolklaver (Lotus pedunculatus).
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Duurzaamheidvisie ABG-gemeenten
met inbreng van Mark & Leij en Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen
Tekst: de besturen van Natuurvereniging Mark & Leij en Natuuren Landschapsvereniging Gilze en
Rijen

I

nleiding
De drie ABG-gemeenten zijn in
oktober gestart met het opstellen
van drie duurzaamheidvisies. Ze
hebben hiervoor het Energiebureau opdracht gegeven om hen te
helpen.
De drie thema’s van duurzaamheid
zijn energie, klimaat en circulair. Dat zijn ieder voor zich al grote thema’s die ook onderlinge samenhang hebben.
De drie gemeenten trekken gelijk
op dus de visies worden simultaan
opgesteld. Het resultaat is de vaststelling van drie verschillende visies met verschillende uitvoeringsprogramma’s, afhankelijk
van de ambitie van de colleges en
de input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Als externe stakeholder hebben
wij, tijdens een bijeenkomst verzorgd door het Energiebureau,
meegepraat over deze duurzaamheidvisie voor wat betreft de buitenzaken water, groen, klimaatadaptatie en landbouw.
Enkele dagen later hebben we de
gezamenlijke documentvisie van
Mark & Leij en Natuur- en Landschapsvereniging naar het Energiebureau gestuurd. Deze visie
vindt u hieronder.

Compliment en tevens valkuil
Wij willen u een compliment geven
voor het ABG-breed opzetten en
het tijdig inschakelen van alle stakeholders bij het opstellen van de
drie duurzaamheidsvisies voor de
drie ABG-gemeenten. U anticipeert
daarmee op de Omgevingswet die
gemeenten de mogelijkheid biedt

Wij zien tegelijkertijd een valkuil: De noodzaak van de gemeenten om aan de energietransitie verplichting te voldoen mag niet leiden tot een
eenzijdige benadering en gemakkelijke oplossingen.

om op een eigen manier invulling te
geven aan het begrip ‘Duurzaamheid’.
Wij zien tegelijkertijd een valkuil:
De noodzaak van de gemeenten om
aan de energietransitie verplichting
te voldoen mag niet leiden tot een
eenzijdige benadering en gemakkelijke oplossingen. Maak waar dat de
opdracht “Duurzaamheidsvisie” is
en niet “Energietransitie”. Als externe stakeholder hebben we dit tijdens
het overleg meermaals nadrukkelijk
naar voren gebracht bij het
‘Energiebureau’. Toch ging het
overleg veel meer over energietransitie dan over duurzaamheid. Ook
moeten we af van “De markt regeert, de gemeenten volgen”. Dit
om te voorkomen dat projectontwikkelaars hun kansen grijpen. De gemeenten stellen de kaders via deze
visie. Huidige aanvragen worden
geparkeerd tot de visie klaar is.
Duurzaamheid
Zoals tijdens het overleg meermaals
aangegeven missen wij “biodiversiteit” bij de drie thema’s
(energie, klimaat en circulair).
Duurzaamheid zonder biodiversiteit
als doel is geen duurzaamheid. Het
in razendsnel tempo verloren gaan
van soorten (met name insecten)
bedreigt de mens in zijn voortbestaan. Biodiversiteit is genetische
rijkdom van talloze organismen die
de basis vormen voor een gezond
leefklimaat. Ook de kwaliteit van
ons voedsel en daarmee onze gezondheid staan op het spel. Gezonde

lucht, zuiver water, biodiverse
grond staan onder druk. De weerstand van het totale systeem neemt
af. Duurzaamheid is allereerst een
opgave voor de producerende mens
en daarna pas voor de consumerende grens.
Duurzaamheid mag zich daarom
niet beperken tot ‘energietransitie’
maar moet in alle beleidsterreinen
(landbouw, woningbouw, infrastructuur) ‘natuurinclusief’ worden.
Tijdens het overleg hebben we
duurzaamheid als volgt omschreven: “Mens, milieu, natuur, landschap, economie zijn met elkaar in
evenwicht zodat we de aarde niet
verder uitputten”.
Eigen identiteit
De drie gemeenten hebben elk een
eigen identiteit. Zo heeft GilzeRijen bijvoorbeeld restwarmte, een
vliegveld en de gemeente AlphenChaam veel kwetsbare natuur en
een kwetsbaar landschap. Behalve
met het ambitieniveau van de drie
colleges moet rekening gehouden
worden met de potenties van de
drie gemeenten t.a.v. energietransitie. Maak dus een goede gebiedsanalyse: Wat kan waar wel en waar
niet.
Voorbeeld 1: Het niet kunnen
plaatsen van windmolens in de omgeving van de vliegbasis mag niet
inhouden dat de vliegbasis van elke
inspanning wordt ontslagen. Al die
vierkante meters asfalt bieden wel
degelijk kansen voor een ‘baanbrekende’ vorm van zonne-energie.
Voorbeeld 2: Werk samen met de
gemeenten Breda, Tilburg en Turnhout, met name bij het ontwikkelen
van gebieden die gemeente- of
landsgrens overschrijdend zijn.
Voorbeeld 3: Bestaande industriële
gebouwen zijn inzetbaar voor het
leggen van zonnepanelen. Nog
braakliggende industrieterreinen

11

Mark & Leij Nieuwsbrief

(bijv. Midden-Brabant Poort’) krijgen energietransitie als doel.
Natuurvolgend bosbeheer
Klimaatdoelen zullen regionaal en
nationaal in de toekomst waarschijnlijk verder aangescherpt worden. Er liggen 1000den ha’s bos in
de drie gemeenten. Veel CO2 opslagcapaciteit gaat verloren met het
huidige bosbeleid: kappen, ploegen, opplanten. Met ‘natuurvolgend bosbeheer’ ontstaat er een
permanente ruimte voor koolstof
en kan de vastlegging van broeikasgassen mogelijk verdubbeld
worden. Wij pleiten om bij de natuurbeherende instanties aan te
dringen op een meer klimaat adaptief bosbeheer.
Waardeer onbebouwd gebied als
kwaliteit
Onbebouwd gebied is een kwaliteit. Nederland heeft weinig onbebouwde ruimte. Haal de zon niet
van de bodem af terwijl talloze
daken niets staan te doen. Benut
eerst de daken/wanden van industrieterreinen, sportcomplexen etc.
Dus geen akkers van zonnepanelen
in onbebouwd gebied. Zonneakkers houden ook risico’s in voor
toekomstige bedrijfsontwikkelingen (“het ligt er toch al”). Sluit bij
de aanleg van zonneparken aan bij
bestaande infrastructuur.
De plaatsing van windmolens tot
een minimum beperken. De ruimtelijke impact ervan is enorm. Inventariseer de plaatsing van windmolens op negatieve effecten: Verpesten leefomgeving van burgers,
zorgen voor conflicten met andere
waarden zoals natuur en landschap,
vogels en vleermuizen. Ondergrondse bekabeling van windmolens naar trafo’s mag niet door natuurgebieden lopen. Sluit aan bij
bestaande infrastructuur. Plaats
geen windmolens in de buurt van
NNB-gebieden. Zorg voor goede
opslag van energie. Je produceert
vaak energie op momenten waarop
je die niet nodig hebt.

Naar natuurinclusieve landbouw
Qua duurzaamheid in het algemeen
en biodiversiteit in het bijzonder
missen we de aanpak van de gevolgen van de intensieve landbouw
voor lucht, water, grond, insecten op
ons leefklimaat. Beloon de boeren
die aan natuurinclusieve landbouw
doen. Sluit aan bij de conclusies van
het uitgewerkte “Deltaplan Biodiversiteitsherstel” opgesteld door
LTO, Natuur- en Milieuorganisaties
en vooraanstaande wetenschappers.
Duurzame ruimtelijke ordening
De ABG-gemeenten moeten gezamenlijk hun ruimtelijke ordening vormgeven, zodanig dat bedrijven op díe plaatsen worden gepland
die aan- en afvoer van grond- en
afvalstoffen op een duurzame wijze
mogelijk maakt. Als voorbeeld kan
worden genoemd de plaats van industrieterreinen (verkeerde kant van
de woonkern in Chaam) en de plaats
van grootschalige varkenshouderijen
(veel vrachtbewegingen in het landelijke gebied).
Benut ook de energiekansen die de
aanpassing van de A58 (verbreding,
geluidswallen) biedt.

Aansporing
Uit het coalitieprogramma van de
gemeente Gilze en Rijen kan het
volgende citaat een aansporing zijn
voor de twee andere gemeenten:
“De gemeente vindt dat bomen en
ander groen een belangrijke rol
spelen in onze leefomgeving (CO2
vastleggen, fijnstof filteren, verkoeling, waterberging). Dat moet het
leidend uitgangspunt zijn voor het,
overeenkomstig de hittestress-kaart,
op peil houden van bomen en ander
groen, zowel binnen als buiten de
bebouwde kom”.
Ons advies is om in gemeentelijke
plantsoenen inheemse planten te
gebruiken en geen exoten of
‘wegwerpgroen’
Wij hopen en verwachten van het
Energiebureau en de verantwoordelijke ambtenaren een terugkoppeling van wat in de hierboven uitgeschreven ambities al dan niet meegenomen wordt. Veel succes met
het uitwerken van de drie duurzaamheidsvisies,

“Zoals tijdens het overleg meermaals aangegeven is, missen wij “biodiversiteit”
bij de drie thema’s (energie, klimaat en circulair). Duurzaamheid zonder biodiversiteit als doel is geen duurzaamheid. Het in razendsnel tempo verloren gaan
van soorten (met name insecten) bedreigt de mens in zijn voortbestaan”.
Foto Harrie Timmermans

Mark & Leij Nieuwsbrief

12

Verslag van het overleg tussen
Staatsbosbeheer en Mark & Leij
Tekst: Werkgroep Externe Contacten Mark & Leij

H

ieronder een verslaglegging
dat de werkgroep Externe
Contacten van Mark & Leij
(M&L) op 11 oktober had met
Staatsbosbeheer (SBB). Op 27 november vond nog een ander overleg plaats met de regiotop van SBB
over het Chaamse Bos (aanleg
fietsallee, al dan niet verharding
Oude Maastrichtse Baan, houtproductie etc.). Daarover meer in de
volgende nieuwsbrief.
Van SBB waren aanwezig Olaf van
der Geest en Hans Backx. Van
M&L Jeroen Stoutjesdijk, Jan
Meesters, Dick Klees, Wim Gijzen
(voorzitter) en Johan Schaerlaeckens (coördinator Externe Contacten).
Herstel teloorgang vak 84
Samen met de beheergroep van
M&L is er een poging ondernomen
een strook van dit vak in oude luister te herstellen. Door een misverstand helaas niet op de goede
plaats. Het blijft de wens van
Staatsbosbeheer dat de vrijwilligers
van Mark & Leij dit nog een keertje
oppakken.
Beheer Zwart Laag
M&L spreekt haar tevredenheid uit
over de wijze waarop vennen geschaafd zijn. Daarnaast zijn drie
poelen leeggepompt om visvrij te
maken. Rasters zijn dusdanig geplaatst dat begrazing geen eutrofiëring in de poelen teweeg brengt.
Het is soms zoeken naar de juiste
balans in deze. SBB geeft aan dat er
met subsidie nog mogelijk poel(en)
gegraven kunnen worden in de
noordoosthoek van het Zwart Laag
(is tevens wens van M&L).
In het Zwart Laag werden dit voor-

jaar 16 roepende boomkikkers gehoord. Een goed teken voor een gebied waarin ze niet zijn uitgezet.
Eigenlijk zit iedereen te wachten op
(eindelijk) een goed voortplantingsjaar. Dit jaar was het voorjaar goed
maar viel de droogte te snel in.
M&L blijft zorgen houden over de
magere kwaliteit van het landbiotoop in met name het Zwart Laag.
Zich ontwikkelende braamstruwelen
zouden beter gekoesterd moeten
worden. Staatsbosbeheer beklemtoont dat door de nieuwe subsidieaanvraag meer ruimte is voor extra
geschikt landbiotoop.
Akkerbeheer
M&L vroeg tijdens het vorig overleg meer aandacht voor het jaarrond
laten staan van akkerstroken, meer
ruimte voor braakliggende percelen,
het laten liggen van kleine overhoekjes en een meer divers maaibeheer. Met dit mozaïekbeheer hebben
kleine fauna elementen meer kansen. SBB geeft aan dat hier veel
aandacht voor is. Als voorbeelden
geven ze het akkerbeheer in de
Bleeke Heide (substantiële oppervlaktes worden niet geoogst) en het
gevarieerde maaibeheer in het gebied van de Beekweg (driehoek
Goudberg – Zwart Goor – Grazen).

Verbossing retentiebekkens de
Maaien
Langs de Strijbeekse beek liggen
twee retentiebekkens, waarvan één
van 8 ha (Leuris’ boske) dat zich
tot spectaculair vogelgebied ontwikkeld heeft. Door verbossing ligt
dit gebied uit het zicht van vogelaars waardoor die elders het gebied in gaan. Bovendien wordt het
gebied door de verbossing steeds
kleiner en te omsloten voor een
aantal vogelsoorten (grutto, wulp,
regenwulp, watersnip, kleine plevier en andere steltlopersoorten).
Tenslotte verdwijnt ook het moeraskarakter met daarmee ook
broedvogels als blauwborst, rietgors, kleine karekiet en waterral.
M&L is voorstander van gefaseerd
tegengaan van verbossing. SBB
kiest ervoor de natuurlijke processen hun gang te laten gaan en voorlopig niet in te grijpen. Met dezelfde motivatie voelt SBB niets voor
het voorstel van M&L om te trachten de huidige biodiversiteit in het
Bredase Bos (met uitzonderlijke
broedvogelpopulaties) te handhaven door gepaste maatregelen te
nemen. SBB geeft aan dat deze
gebieden beheerd worden volgens
hun bosbeheerrichtlijnen met de
daarbij behorende biodiversiteit.
Binnen dit bosbeheer is er ruimte
voor zulke tijdelijke biotopen met
bepaalde soortgroepen.
De kleine parelmoervlinder werd
al enkele malen waargenomen in
een rijk vlindergebied waarvan
Mark & Leij nu voorgesteld heeft
om, door gericht beheer, een insectenpilot te beginnen. Mark &
Leij stelt het zeer op prijs dat
Staatsbosbeheer deze uitdaging
aanvaard heeft.
Foto Liek Pedroli
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Toegankelijkheid SBB terreinen
in relatie tot recreatiedruk
SBB geeft aan dat sluippaadjes en
gebieden met hoge botanische
waarden (Patersmoer) worden afgesloten voor recreatie. Met posters wordt voorlichting gegeven en
met klaphekjes, begreppeling en
sluisjes wordt niet gewenste recreatie geweerd. SBB heeft de indruk
dat de gevolgen van de genomen
maatregelen al goed merkbaar zijn.
M&L blijft moeite houden met de
wandelpaden pal langs het Zwart
Goor en het wandelpad tussen het
Rondven en het Langven. Dit zorgt
(mede door de toename van loslopende honden) voor veel ongewenste verstoring. Volgens SBB
zijn dit moeilijk te controleren
sluippaden vanwege de openheid
van het gebied.
Beheer zomerganzen
Vooral de groei van grauwe gans
en exoten als canadagans en casarca baren zorgen. Het aantal zomerganzen in het M&L-gebied overstijgt waarschijnlijk de 1000 en de
aantallen nemen alleen maar toe.
SBB onderkent het probleem. Er
vindt inventarisatie van de aantallen plaats. Dit is vooral een zaak
van de provincie. De ganzen mogen wel bejaagd worden, maar er is
geen specifiek ganzenbeheer. Het
wordt überhaupt moeilijk een
‘diervriendelijke’ methode te vinden die de populaties doen afnemen. Op de Bleeke Heide lopen
weer vijf verminkte vogels. Onduidelijk is wat de oorzaak is.
Ontwikkeling amfibieënpopulaties
M&L spreekt haar waardering uit
voor de opknapbeurt van de poelen
in het Zwart Laag en op andere
plaatsen. Mark & Leij pleit ervoor
om de poelen waar de reproductie
goed is, in nadrukkelijk beheer te
zetten. SBB vraag M&L de inventarisatiegegevens breder uit te zetten zodat SBB hier goed op kan
anticiperen. Van de knoflookpadden wordt geconcludeerd dat die

moeilijk te inventariseren zijn. Ook
hier geldt: we smachten naar een
goed voortplantingsjaar.
Handhaving
Crossen, loslopende honden, dumpen afval en illegaal betreden lijken
toe te nemen. Structurele controle
door natuurbeherende instanties is
niet mogelijk door gebrek aan mankracht. Ook voor de gemeenten ligt
hier een belangrijke taak. Veel zandpaden zijn openbaar, waardoor veel
mogelijk is.
Evaluatie (akker)beheer
M&L is lovend over het akkerbeheer van SBB. We constateren dat
dit beheer een uitstraling heeft tot
buiten de SBB-gronden. Vooral op
de Bleeke Heide is dat goed merkbaar, vooral wat betreft kwetsbare
soorten als patrijs, kwartel, gele
kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik. Samen met de agrarische natuurvereniging probeert M&L in
deze gebieden agrarisch natuurbeheer van de grond te krijgen, wat
volgend jaar met een oppervlakte
van 7 hectare alvast goed lukt.
Pilot(je) insectenbeheer
Op grond van M&L-inventarisaties
springt er op een SBB-terrein een
gebiedje uit waar insecten (m.n.
vlinders en libellen) het uitzonderlijk goed doen. M&L vraagt of het
mogelijk is op dit gebiedje toegespitst beheer uit te voeren dat voornamelijk bestaat uit (gefaseerd)
maaien en afvoeren. De beheergroep
van M&L zou het afvoeren van het
maaisel voor zijn rekening kunnen
nemen. SBB ondersteunt om deze
pilot te ontwikkelen in goede samenspraak met M&L. SBB stelt als
voorwaarde dat M&L garant staat
voor de afvoer van het maaisel.
M&L neemt het initiatief in deze en
heeft inmiddels een conceptplan
gemaakt. SBB benadrukt dat het
hoge waarde hecht aan structurele
samenwerking met vrijwilligers van
natuur- en landschapsverenigingen.
Er is veel te doen.

Beheer wilde zwijnen
M&L pleit voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij het wilde zwijn
een plaats krijgt binnen het natuurbeheer. SBB zegt dat de 0-optie van
de provincie nog altijd van kracht
is. Daarnaast zijn zowel provinciale
als landelijke commissies bezig te
bezien hoe om te gaan met de zich
steeds uitdijende populaties waarbij
het inzicht groeit dat handhaven
van de 0-optie geen haalbare kaart
is. Volgens het huidige standpunt
van de faunabeheereenheid NoordBrabant zijn er in de provincie geen
wilde zwijnen gewenst. Voor gebieden waarvan bekend is dat er wilde
zwijnen voorkomen is een ontheffing beschikbaar voor het bestrijden
van wilde zwijnen ter voorkoming
van schade en populatieontwikkeling.

Volgens het huidige standpunt van
de faunabeheereenheid NoordBrabant zijn er in de provincie
geen wilde zwijnen gewenst. Het is
mogelijk ontheffing te krijgen om
ze af te schieten.
Everzwijn,
foto Harrie Timmermans
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College van Alphen-Chaam en
Mark & Leij maken kennis

N

a eerdere gesprekken met
burgemeester Minses en
wethouder Wilmsen maakte een
delegatie van het bestuur van
Mark & Leij (M&L) op 18 oktober
kennis met het voltallige College
van Alphen-Chaam.
Van het College waren aanwezig:
burgemeester Minses, de wethouders Wilmsen, Van Raak en Braspenning, gemeentesecretaris mevr.
Delissen en ambtenaar Bart van
Strien, medewerker beleidsontwikkeling.
Van M&L waren aanwezig: Wim
Gijzen (voorzitter), Jan Meesters
(penningmeester), Sandra Reijnders (bestuurslid), Dick Klees
(bestuurslid) en Johan Schaerlaeckens (coördinator extene contacten).
In eerste instantie was het niet de
bedoeling om een verslag te maken. Het was immers een kennismaking. Maar omdat er een aantal
zaken inhoudelijk besproken werd,
is toch een korte verslaglegging
voor onze leden en de gemeente
gemaakt.
Het Manifest van Mark & Leij
De kern is samenwerken, overleg in
een vroeg stadium en liever aansturing en regie vanuit ABGperspectief dan vanuit afzonderlijke
gemeenten. Laat als gemeente niet
alleen economische motieven meewegen, maar ook ecologische aspecten. Ook de burgemeester wil
liefst een gedragen bestuurlijk overleg om zo te voorkomen dat er juridische kramp ontstaat. Beide partijen willen graag investeren in een
relatie die deze kant uit gaat. De
burgemeester benadrukt dat er vanuit de gemeente Alphen-Chaam
begrip en respect is voor M&L en

de doelstellingen die M&L nastreeft.
Duurzaamheid
De gemeente benadrukt dat er op het
gebied van ‘Duurzaamheid’ regelmatig in ABG-verband overleg is
tussen de wethouders. Zo is er in
ABG-verband in oktober gestart met
het opstellen van drie duurzaamheidsvisies. De drie gemeenten trekken gelijk op dus de visies worden
simultaan opgesteld met als resultaat
de vaststelling van drie verschillende visies met verschillende uitvoerings-programma’s, e.e.a. afhankelijk van de ambitie van de colleges
en de input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Als één van de externe stakeholders
complimenteert M&L de gemeente
voor de wijze waarop dit ABGbreed is opgezet en dat alle stakeholders (waaronder M&L) gevraagd
zijn mee te denken bij het opstellen
van de drie duurzaamheidsvisies. De
gemeente anticipeert daarmee op de
Omgevingswet. Het college benadrukt wel dat er vanuit het rijk bepaalde opgaven dwingend zijn opgelegd. Zo moet de energietransitie
Windmolen langs A16,
foto Joost van den Ouweland

Tekst: Gemeente Alphen-Chaam
en Mark & Leij

regionaal geregeld worden met als
opgave: 49% CO2 reductie. Dit
moet in juni 2019 geregeld zijn in
beleid. De meest voor de hand liggende oplossing is daarom het opwekken van alternatieve energie
zoals wind en zon.
M&L ziet hier echter ook een grote
valkuil in: De noodzaak van de
gemeenten om aan de energietransitie verplichting te voldoen mag
niet leiden tot een eenzijdige benadering en gemakkelijke oplossingen. Duurzaamheid is veel meer
dan energietransitie. Maak waar
dat de opdracht “Duurzaamheidsvisie” is en niet “Energietransitie”. Als externe stakeholder
hebben we dit tijdens het overleg
meermaals nadrukkelijk naar voren
gebracht. Ook moeten we af van
“De markt regeert, de gemeenten
volgen”. Dit om te voorkomen dat
projectontwikkelaars hun kansen
grijpen. Ook mist M&L “biodiversiteit” bij de drie thema’s energie,
klimaat en circulair. Duurzaamheid
zonder biodiversiteit als doel is
geen duurzaamheid. Het in razendsnel tempo verloren gaan van soorten (met name insecten) bedreigt
de mens in zijn voortbestaan.
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Communicatie en samenwerking
De burgemeester vraagt hoe de
samenwerking is tussen M&L en
verwante verenigingen in GilzeRijen en Baarle-Nassau. M&L
trekt intensief op met Natuur- en
Landschapsvereniging Gilze en
Rijen”(NLGR). We hebben onze
gezamenlijke Duurzaamheidsvisie
opgesteld en ingediend bij het
Energiebureau. De laatste maanden
hebben we ook overleg met
‘Natuurplein Baronie’. ‘Natuurplein’ is een samenwerkingsverband van vier natuurverenigingen
in de Baronie van Breda. Belangrijkste doel is opkomen voor het
landschap en de biodiversiteit van
de Baronie en de bewoners daarbij
betrekken. Het bestuur van M&L
gaat de komende maanden besluiten of het zich hierbij aansluit.
De burgemeester vraagt of we een
voorbeeld hebben van een goed
gemeentedossier. M&L geeft aan
geen voorstander te zijn van een
megaproject zoals Wellness maar
wel gecharmeerd te zijn van de
wijze waarop onze specialisten
betrokken zijn bij de herontwikkeling van het Weidebad: de initiatiefnemer zocht nadrukkelijk contact en samenwerking en lijkt de
ecologische belangen belangrijk
voor het plan te vinden.
Op een vraag daartoe van de burgemeester geeft M&L aan dat de
communicatie met de gemeente
Alphen-Chaam vroeger in orde
was. Een à twee keer per jaar was
er ambtelijk overleg ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg.
Zowel de (toenmalige) groenambtenaar als wethouder waren goed
bereikbaar. Nu is dat allemaal wat
minder. Ook het Groot Landschapsoverleg ABG is vooralsnog
niet geschikt als vervanger voor
overleg met bestuurlijk AlphenChaam.
Ook de burgemeester vindt overleg
belangrijk en stelt voor de weg van
vroeger te bewandelen. Een à twee
maal per jaar bereiden ambtenaren
en M&L-mensen het bestuurlijk
overleg voor. Ook voor ad hoc

overleg moeten de betreffende ambtenaren en wethouders bereikbaar
zijn.
Kapvergunningen en het Chaamse Bos
Op een vraag van M&L daartoe antwoordt de gemeente dat aangevraagde vergunningen worden gepubliceerd voordat deze worden vergund.
Hierop kun je je abonneren. M&L
krijgt kennelijk niet de kapvergunningsaanvragen. Via de attenderingsservice kun je mails krijgen
over publicaties in een bepaalde
buurt:
https://www.overheid.nl/
attenderingsservice
Wat betreft het Chaamse Bos pleit
M&L nog altijd voor een totaalvisie.
Nu er veel vragen binnenkomen
over de ontoegankelijke fietspaden
in het bos, betreurt M&L het nog
meer dat de eerder toegezegde voorlichtingsavond door SBB werd afgeblazen. Ook de gemeente pleit voor
een integrale visie.
Tot slot
Tenslotte komt de druk bereden
N639 door Chaam ter sprake. De
gemeente geeft aan dat er een daling
van het aantal voertuigen door
Chaam gerealiseerd dient te worden,
te beginnen met het vrachtverkeer.
De gemeente gaat ook kijken naar
een omlegging. Gezien alle natuurgebieden rondom Chaam zal dit een
pittige opgave worden. Dit alles is
nog in het beginstadium. M&L geeft
aan dat al dat verkeer niet gezond
kan zijn voor de omwonenden en
vraagt of er in dit verband een fijnstofmeting is verricht. Wethouder
Frank van Raak zal dit, in overleg
met de provincie, navragen.
M&L bedankt het College voor hun
betrokken houding tijdens dit gesprek.

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

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

I

n deze rubriek worden opmerkelijke, actuele feiten en gebeurtenissen op het gebied van
milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie weergegeven.
Minder sneeuwpret in Europa
door klimaatverandering
De gemiddelde sneeuwdiepte is
sinds 1951 in heel Europa met ongeveer 12 procent per decennium
gedaald. Deze gegevens zijn afkomstig van duizenden weerstations in heel Europa en schetsen een
duidelijk beeld: de sneeuwbedekking neemt in vrijwel heel Europa
af. Daarnaast blijkt dat de sneeuwdiepte vanaf de jaren tachtig versneld afnam. Dit is het resultaat van
een combinatie van stijgende temperaturen en de effecten van klimaatverandering op de neerslag.
Het broeikaseffect zorgt enerzijds
voor extremere neerslag. Anderzijds leiden hogere temperaturen tot
minder sneeuwophopingen.
Het is slecht nieuws voor de mensen die een winterwonderland en
bijbehorende sneeuwpret wel kunnen waarderen. Maar een afname
van de sneeuwbedekking heeft nog
meer, en serieuzere, implicaties. Nu
de sneeuwophopingen in Europa
dramatisch afnemen, heeft dat grote
implicaties voor de beschikbaarheid
van zoet water tijdens de smeltperiode in de lente.
Bron: Scientias.nl
Nederland op weg naar omslag
naar kringlooplandbouw
“Een omslag naar kringlooplandbouw is noodzakelijk”, stelde minister Schouten van LNV in september in haar landbouwvisie.
Hoewel de Nederlandse land- en
tuinbouw en visserij wereldwijd
toonaangevend is, staat Nederland
voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze

bodem, de belangrijkste hulpbron
voor de boer, uitgeput te raken.
Daarnaast kampt Nederland met een
verlies aan biodiversiteit en dan is er
nog het Klimaatakkoord waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Minister Schouten stelt dat
een omslag naar kringlooplandbouw
noodzakelijk is. “De manier waarop we nu ons voedsel produceren,
raakt steeds verder uit balans. Het
gaat verder dan wat de aarde kan
geven en is niet houdbaar.” Het
huidige landbouwsysteem is gebaseerd op het voortdurend verlagen
van de kostprijs van producten en
hoge productie. In 2030 wil de minister de omslag hebben gemaakt
naar een voortdurende verlaging van
het gebruik van grondstoffen door
het efficiënter benutten van grondstoffen en moet elke boer in een
kringloop werken. Kringlooplandbouw draait om het principe dat er
geen afvalstromen meer zijn. Alle
producten die het landbouwbedrijf
verlaten, worden gebruikt als eindproduct of als grondstof voor een
van de andere schakels in de kringloop. Daarnaast komt er zo min mogelijk afval vrij en is de uitstoot van
schadelijke stoffen zo klein mogelijk.
Bron: Nature Today
Humpback whale

Steeds meer bultruggen, potvissen
en bruinvissen in de Noordzee
De laatste tientallen jaren tekenen
zich duidelijke veranderingen af in
het voorkomen van walvisachtigen
in de Noordzee. De bultrug wordt
steeds vaker gespot en het aantal
strandingen van nog een reus, de
potvis, neemt gestaag toe. De bruinvis kent een spectaculaire come-

back. Deze in het begin van de vorige eeuw bijna verdwenen kleine
dolfijn is nu weer een vertrouwd
gezicht langs onze kust.
Uit de overzichten van strandingen
van walvisachtigen op de Belgische en Deense kusten, blijkt dat
de bruinvis van alle 13 gestrande
soorten verreweg het vaakst wordt
gemeld. Opvallend is de vrij plotselinge verschijning van de bultrug
in de zuidelijke Noordzee. Aanvankelijk betrof het vooral strandingen, maar later ook steeds vaker
levende dieren. Er is zelfs een terugmelding bekend van een dier
dat negen jaar eerder ook al was
gezien voor de Nederlandse kust en
dat duidelijk kon worden herkend
aan de specifieke vorm van de rugvin. Het lijkt erop dat de bultruggen, eenmaal gearriveerd in de
Noordzee, voldoende voedsel kunnen vinden.
De bruinvis is niet alleen de meest
talrijke, maar ook de meest onderzochte, walvisachtige in onze wateren. Vliegtuigtellingen vanaf 2012
boven het Nederlandse Continentale Plat laten zien dat een groot deel
van de Noordzee populatie in het
voorjaar en de zomer in Nederlandse wateren verblijft en dat de soort
zich hier ook voortplant.
Bron: Zoogdiervereniging
Alleen stevige maatregelen kunnen uitsterven van nog meer vogelsoorten in Nederland voorkomen
De afgelopen eeuw zijn er negen
vogelsoorten uitgestorven als
broedvogel in Nederland. Zeker
een tiental staat op het punt om op
korte termijn uit ons land te verdwijnen. De belangrijkste redenen
zijn: het vernietigen van leefgebieden en het verdwijnen van insecten.
Het tij is echter te keren is als er
niet langer getreuzeld wordt.
De afgelopen decennia hebben grote veranderingen in ons land enor-
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me effecten gehad op de vogelbevolking. In vrijwel alle leefgebieden, van het stedelijk gebied tot
moeras, hei en duin, zijn veel soorten ernstig in aantal achteruit gegaan, uitgestorven of staan op het
punt uit te sterven. Het meest dramatisch is de situatie in het boerenland. Het hele agrarische deel van
Nederland is sinds de jaren vijftig
van de vorige eeuw op de kop gegaan. Als gevolg van ruilverkavelingen en rationalisering in de landbouw, zijn duizenden kilometers
houtwallen opgeruimd, vrijwel al
het kruidenrijk grasland omgezet in
raaigras en sloten dichtgegooid en
werd de grondwaterstand vaak
drastisch omlaag gebracht. Daarbij
nam de veestapel toe, maakten gewassen als rogge en gerst plaats
voor mais en deden kunstmest en
pesticiden hun intrede. Als gevolg
hiervan zijn vrijwel alle vogels die
afhankelijk zijn van het boerenland
bedreigd. Hun levensbasis is uitgehold: het bodemleven is gedecimeerd en de bloemen, bijen, vlinders en vele andere insecten zijn
praktisch verdwenen.
Zonder vergaande maatregelen
dreigen er de komende decennia
meerdere vogelsoorten in ons land
uit te sterven. Grote kanshebber om
de eerstvolgende te zijn is de zomertortel. Een kleine duif die overwintert in Afrika en broedt in Europa. De soort is sinds de jaren vijftig
van de vorige eeuw met meer dan
90% achteruit gegaan. Ook weidevogels, zoals de nationale vogel de
grutto, dreigen met ongewijzigd
beleid uit te sterven of nog in minimale aantallen in enkele reservaten
te overleven. Er kan heel veel verbeterd worden, maar dan moeten
we niet langer treuzelen en ons niet
alleen op natuurgebieden richten.
Ook, of misschien wel juist, in de
stad en in het boerenland kunnen
we successen behalen. Daar kunnen we met gerichte maatregelen
een basiskwaliteit voor natuur realiseren, waardoor hele gewone vogelsoorten als zwaluw en leeuwerik
voor ons land behouden blijven.

Bron: “Bedreigde vogels in Nederland” van Vogelbescherming
Grutto’s, foto Harrie Timmermans

Worden onze beschermde vogels
straks in Frankrijk afgeschoten?
Het gaat al slecht met de wulp en de
grutto, maar Nederlandse en Belgische vogelbeschermers staan op hun
achterste benen nu de Franse overheid het jachtverbod op de grutto
met slechts een jaar heeft verlengd.
De vrees is dat het afschieten van de
sierlijke weidevogel vanaf 2019
weer is toegestaan. De jacht op de
wulp is in sommige delen van
Frankrijk zelfs nog nooit verboden
geweest.
In Nederland en België staan de vogels op de rode lijst en worden ze
beschermd, maar zodra een wulp de
Belgische grens richting het zuiden
is overgevlogen, is de kans groot dat
ze worden afgeschoten.
Het aantal weidevogels in Nederland daalt al jaren. Vogelbescherming Nederland schat het aantal
broedparen op 60.000. Het aantal
broedende wulpen ligt veel lager:
slechts zevenduizend paren.
Door stevig lobbywerk van vogelbeschermers uit binnen- en buitenland
is het nu al tien jaar verboden om in
Frankrijk op grutto‘s te schieten.
Helaas kent dit land ook een sterke
jagerslobby die veel druk uitoefent
op de regering. De Franse overheid
heeft recent besloten dit verbod niet
nogmaals met tien jaar te verlengen,
maar met slechts een jaar. De vrees
bestaat zelfs dat de jacht op de grutto over een jaar zelfs weer wordt

gelegaliseerd. Wij hadden juist gehoopt op een definitief verbod,
want deze kwetsbare trekvogels
hebben zo veel mogelijk bescherming nodig.
Minister Carola Schouten maakte
dit najaar bekend negen miljoen
euro in het behoud van boerenlandvogels zoals de grutto en de wulp te
investeren. Ook de komende jaren
trekt ze miljoenen uit voor het versterken van de vogelpopulatie. Zo
kunnen boeren een vergoeding aanvragen als ze besluiten later te
maaien en hiermee de vogels de
kans geven hun eieren uit te broeden. ,,De weg naar het stabiliseren
van de weide- en akkervogelpopulatie vraagt geduld en doorzettingsvermogen’’, aldus de minister. Ze
heeft de Tweede Kamer beloofd de
situatie in Frankrijk goed in de gaten te houden en noemt een mogelijk einde aan het jachtverbod op de
grutto ongewenst.
Bron: AD
Schade door wolven mag van EU
volledig worden vergoed
Boeren die schade lijden door beschermde dieren als wolven mogen
daarvoor volledig worden vergoed
door de overheid. Voorheen was dat
80 procent, maar de Europese Commissie heeft besloten dat volledige
compensatie niet langer wordt gezien als staatssteun.
Ook investeringen die boeren doen
om schade te voorkomen, in bijvoorbeeld afrasteringen, schrikdraad en waakhonden, mogen voor
het volle pond worden gecompenseerd.
Daarnaast mogen lidstaten de medische kosten vergoeden voor bijvoorbeeld schapen die zijn gebeten.
Dat geldt ook voor de kosten van
zoekacties naar vermiste dieren na
een aanval door een beschermd
roofdier. Voor een deel van het vergoede bedrag kunnen EU-landen
een beroep doen op Europese fondsen.
Bron: ANP
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Handhaven
in natuur
Bron: Nieuwsbrief Samen Sterk in
Brabant (SSiB)
De provincie stelt extra geld beschikbaar voor versterken toezicht en handhaving in natuurgebieden.

I

n het verslag van het overleg
met Staatsbosbeheer las u dat
de natuurbeherende instanties onvoldoende mankracht en middelen
hebben om op te treden tegen allerlei vormen van overlast in hun natuurgebieden. Net als wij zullen zij
ongetwijfeld blij zijn met onderstaand nieuws.
Voor een periode van twee jaar
(2019 en 2020) stelt de Provincie
€2,7 miljoen beschikbaar met de
bedoeling dat deze extra gelden
worden ingezet voor de versterking
van toezicht en handhaving in de
voor publiek opengestelde natuurgebieden in Noord Brabant.
Deze versterking bestaat uit drie
sporen:
1. Forse versterking boa-capaciteit
(75% van het extra budget);
2. Versterking coördinatie (15%
van het extra budget);
3. Versterking innovatie, communicatie en materiele uitrusting (10%
van het extra budget).
De Provincie heeft, in samenspraak
met de terreinbeheerders, besloten
om het budget gebundeld bij één
partij neer te leggen. Aan SSiB
(Samen Sterk in Brabant) is vervolgens gevraagd een plan van aanpak
op te stellen, waarin zij aan kan
geven hoe zij denkt deze gelden
effectief en efficiënt in te kunnen
zetten in 2019 en 2020.
Door de extra middelen te koppelen
aan SSiB wordt de bestaande operationele samenwerking tussen partners in het Natuurnetwerk en het
SSiB-verband verder versterkt.

Raad van State
streng voor Kwaalburg en
zacht voor camping 't Zand
Tekst: Ditty Koopmans

I

n de afgelopen periode zijn er
twee uitspraken van de Raad
van State geweest over campings in
ons verenigingsgebied.
Kwaalburg
De eerste is een voorlopige uitspraak over een nieuwe camping op
de Kwaalburg in Alphen waar een
agrarisch bedrijf na een overgangsperiode van 8 jaar volgens planning
zal worden omgezet in een camping
met 20 bijzondere semi permanente
kampeermiddelen waaronder 4 bed
and breakfasteenheden. Dit was
geen zaak van Mark & Leij.Tijdens
de behandeling bij de gemeenteraad
was al naar voren gebracht dat het
bestemmingsplan onduidelijk is op
een aantal punten. Dit is ook het
voorlopige oordeel van de Raad van
State. De rechter overweegt verder
dat onderzocht moet worden of er
behoefte bestaat aan een nieuwe
camping, de lange overgangstermijn
waarin de camping naast de kippenstal wordt gedreven moet nader
worden bekeken evenals de gevolgen voor de landschappelijke en
ecologische kenmerken van het gebied.

‘t Zand
Ruim 4 maanden na de behandeling ter zitting heeft de Raad van
State geoordeeld dat het bestemmingsplan 't Zand door de beugel
kan. Dit project, begonnen in 2007,
houdt in dat camping ‘t Zand wordt
uitgebreid met meer dan 300 plaatsen en dat de gemeente voor 25
euro per vierkante meter bouwgrond verkoopt aan de oever van
de plas 't Zand waarop dan een recreatiegebouw van maximaal 60 bij
60 meter breed en 12 meter hoog
mag worden gebouwd. De Raad
van State kan alleen marginaal
toetsen, dat wil zeggen alleen ingrijpen als het bestemmingsplan
echt onredelijk is. Wat de gevolgen
voor het gebied zijn, kan het bestuur van Mark & Leij niet zeggen
aangezien niet duidelijk is wat de
concrete plannen van de initiatiefnemers of hun opvolgers zijn. Laten we hopen dat het project over
een jaar of 5 als een aanwinst voor
het dorp wordt gezien.

‘t Zand, foto Joost van den Ouweland
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Foto Jan Korebrits

Overleg met vereniging Markdal

Tekst: Werkgroep Externe Contacten Mark & Leij

O

p 11 september heeft Mark & Leij een overleg gehad met de vereniging Markdal.
Van Mark & Leij waren aanwezig Wim Gijzen (voorzitter) en Johan Schaerlaeckens (coördinator externe contacten). Van de vereniging Markdal; Jettie Rattink (voorzitter) en Sjef Langeveld (plaatsvervangend voorzitter). Jettie
en Sjef hebben ons geïnformeerd over de stand van zaken, de knelpunten, de MER, de grondverwerving, het beheer,
etc. Niet alles verloopt zo soepel als iedereen graag zou willen. De grootste knelpunten zijn:
1.
Daesdonk; mensen hebben moeite dat dit gebied geschrapt is als NNB gebied. Volgens Jettie en Sjef blijft de
bescherming 100% gehandhaafd;
2.
De onderlinge communicatie, infoverstrekking zou beter kunnen en leidt soms tot onnodige misverstanden en
irritatie;
3.
De verdere voortgang met name de wat schimmige MER-procedure en de daarop volgende eventuele bezwarenprocedure. Deze zal vooral via bestuurlijk Alphen-Chaam lopen.
Als Mark & Leij vinden we het belangrijk dat iedereen zich goed realiseert wat de autonome ontwikkeling van het
gebied zou zijn geweest als dit initiatief niet had plaatsgevonden.

Overleg met Natuurplein de Baronie
Toen Wim Gijzen net voorzitter was van Mark & Leij heeft hij met heel veel partijen gesproken. Eén daarvan was de
vereniging ‘Natuurplein Baronie’. Op woensdag 12 september hadden Wim Gijzen en Johan Schaerlaeckens een vervolggesprek met de voorzitter van het Natuurplein; Jan Woolderink. We vonden dit belangrijk temeer omdat ook het
Natuurplein een reactie had gegeven op de Markdalplannen. Deze waren dan wel door Sjef en Jettie vanuit hun perspectief aan ons toegelicht, maar voorzitter Wim Gijzen vond dat ook de andere kant van het verhaal gehoord moest
worden.
‘Natuurplein Baronie’ is een samenwerkingsverband van vier natuurverenigingen in de Baronie van Breda (met volledig behoud van de eigen identiteit). Het belangrijkste doel is om op te komen voor het landschap en de biodiversiteit van de Baronie en de bewoners daarbij betrekken. Binnen het Natuurplein is er door drie van de vier verenigingen
een kanttekening geplaatst bij de Markdalplannen waar ze graag een toelichting op willen. Voorzitter Jan Woolderink
gaf aan dat het Natuurplein een voorstander is van 'een goed gesprek' en dat het uitgangspunt is: consensus bereiken
in plaats van juridische procedures. Jan heeft beloofd ons in kennis te stellen als ze bezwaren indienen tegen gemeentelijke besluiten in het M&L-gebied.
Verder ging het er vooral om waar en hoe het Natuurplein en M&L elkaar kunnen ondersteunen en versterken op het
gebied van bijvoorbeeld cursussen, lezingen, voorlichting, werkdagen, publiciteit, planologie, netwerken, etcetera.
Jan Woolderink zal het bestuur in de bestuursvergadering van januari verder informeren waarna het bestuur beslist of
we ons bij het Natuurplein aansluiten. Wordt vervolgd.

Mark & Leij Nieuwsbrief

20

Jaaractiviteiten
vissenwerkgroep

Hoogstraten
betonhoofdstad
Studie toont aan: Hoogstraten betonneert vier
keer sneller dan de rest van Vlaanderen
Bron: Natuurpunt Markvallei

W

aar draait de betonmolen het snelst? En in
welke gemeente wordt de betonstop nu al uitgevoerd? Natuurpunt heeft de cijfers voor het eerst
op gemeenteniveau berekend en gebundeld in een
betonrapport. De Noorderkempen scoort bijzonder
slecht. Hoogstraten kroont zich zelfs tot betonhoofdstad van Vlaanderen.
Hoogstraten: de betonhoofdstad van Vlaanderen
Geen enkele stad in Vlaanderen draait zo snel aan de
betonmolen als Hoogstraten: per week ging in Hoogstraten meer dan een halve hectare open ruimte op de
schop, en dat tien jaar lang. Daarmee ligt de betonsnelheid er maar liefst 4 keer hoger dan het Vlaams gemiddelde. Ook andere gemeenten in de Noorderkempen (Wuustwezel, Merksplas, Brecht) kampen met een
hoge betonsnelheid. De verklaring: ontwikkelingen
voor wonen, industrie en landbouw (onder andere enkele mega kippenstallen). Hier is de betonstop nog
lang niet ingezet. Als de huidige trend zich doorzet in
Hoogstraten, dan zal de nog 340 hectare bebouwbare
grond in Hoogstraten volgebouwd zijn in 2029.
Tijd voor verandering
In Vlaanderen verdwijnt er elke dag 6 hectare onder
het beton. In geen enkele Europese regio wordt zo
kwistig met open ruimte omgesprongen. Dat dreigt
onze regio onleefbaar te maken: met veel fileleed, torenhoge infrastructuurkosten, een ongezonde leefomgeving en versnipperde natuur tot gevolg. Een gebetonneerde omgeving kan zich bovendien erg slecht
weren tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen: periodes van hitte, felle neerslag en overstromingen.
Met de actie ‘Natuur dicht bij mij’ willen Natuurpunt,
Velt en Bos + burgers aansporen om hun dromen over
de toekomst van hun gemeente te delen via sociale
media met lokale politici, door een landschap met
emoji’s te maken en af te sluiten met de hashtag natuurdichtbijmij. Op die manier willen de organisaties
duidelijk maken dat ruimtelijke ordening en natuur een
thema is dat bovenaan de lokale politieke agenda
hoort. Natuurpunt Markvallei publiceerde haar memorandum met een duidelijke boodschap naar hun lokale politici.

Tekst: Merlijn Hoftijzer

A

fgelopen seizoen heeft de vissenwerkgroep de Galdersebeek en de Turfvaart/Bijloop gemonitord.
Dit was niet altijd even gemakkelijk doordat beide
beeksystemen al vroeg in het seizoen droog begonnen
te vallen. Toch hebben we op alle geplande locaties
kunnen vissen en is er ook gevangen.
De Galdersebeek blijkt een vrij soortenarm systeem.
Soorten die hier gevangen zijn, zijn tiendoornige stekelbaars, zeelt, zonnebaars, bermpje, riviergrondel, kleine
modderkruiper en riviergrondel. De meeste van deze
soorten werden gevangen in de monding van de Galdersebeek. Verder stroomopwaarts werd de diversiteit
steeds minder en bleven alleen soorten zoals zeelt, tiendoornige stekelbaars en snoek over. Door invloed van
aangrenzende landbouw wordt verwacht dat de kwaliteit
van het beekwater in het systeem niet overal even goed
is.
In het kader van het 400 jarige bestaan van de Turfvaart
werd ook dit systeem gemonitord. In dit systeem komen
de tiendoornige stekelbaars, blankvoorn, ruisvoorn,
zeelt, vetje, zonnebaars, bermpje, riviergrondel, kleine
modderkruiper en riviergrondel voor. Tussen Turfvaart
en Bijloop zie je echter wel verschillen. Zo wordt er
stroomopwaarts in de Turfvaart riviergrondel aangetroffen in tegenstelling tot in de Bijloop. Daar wordt dan
weer zeelt gevonden die in de Turfvaart ontbreekt. Dit
past ook precies bij de biotopen van beide soorten, doordat de Bijloop minder stroming kent met veel modderige
stukken. Meer stroomafwaarts neemt de soortensamenstelling toe, tot beide stromen bij elkaar komen.
Activiteiten voor volgend jaar
Vanaf maart/april zal de werkgroep weer starten met het
avondvissen en zal er weer één keer in de twee weken
op maandag avond gevist worden. Komend jaar zal Jeroen Stoutjesdijk de coördinatie van de werkgroep overnemen en zal vanaf dan contactpersoon en organisator
van de activiteiten zijn.
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Is het een hond of is het een wolf?

O

phef, roering en ook wel een
beetje consternatie in de
Oost-Vlaamse gemeente Kluisbergen.Twee weken geleden doken
getuigenissen op over een wolf.
Op zondagavond 12 april slaagde Valerie Vanden Berghe erin
het dier vanuit haar wagen te filmen. Experts uit binnen- en buitenland buigen zich over de vraag
of het om een uit de kluiten gewassen hond, dan wel om een wolf
gaat. Maar hoe kan je het verschil
zien?
Uitzicht
De vacht van een wolf varieert van
beige tot rossig bruin en gaat geleidelijk over in een grijzige bovenkant en een donkerder zadel. Maar
er zijn ook heel wat honden die dat
kleurenpalet hebben. Een belangrijk verschil is de vorm van de rug:
de rug van de wolf is recht, terwijl
de rug van een Duitse herder of een
husky naar achteren afloopt. Een
opvallend kenmerk van Europese
wolven is het witte maskertje
rondom de mond, maar niet op de
neus. Maar ook dat is in de drie
draaibewegingen van de kop in het
filmpje onvoldoende zichtbaar. De
kop van een wolf is iets forser en
breder dan die van een hond. Daardoor staan de oren iets verder uit
elkaar dan bij een hond. Op basis
van de eerder vage videobeelden is
dat moeilijk uit te maken. Qua
grootte is de wolf ook wat imposanter dan de meeste hondenrassen:
de kopromplengte van een wolf is
groter dan 1 meter, de schouderhoogte 70 tot 80 centimeter. Het
gewicht van een vrouwtje bedraagt
30 tot 35 kg, dat van een mannetje
40 tot 50 kg.
De staart is dik behaard en hangt
recht naar beneden. Bij poolhonden

staat de staart tijdens het lopen naar
boven gekruld, tenzij ze onder stress
staan of angstig zijn. Aangezien het
dier in Kluisbergen gevolgd werd
door een wagen is dat laatste zeker
niet uit te sluiten.
Gedrag
Terwijl een hond door zijn overschot aan energie hier en daar rondsnuffelt, hanteert een wolf een veel
directere methode om van punt A
naar B te lopen. Toch is het zo dat
honden als ze lange tijd niet gegeten
hebben, zoals het geval is bij ontsnapte honden, na verloop van tijd
spaarzamer gaan omspringen met
hun energie en ook een directere
wandelpas gaan hanteren.
De wandelpas van het dier in Kluisbergen lijkt in de richting van een
wolf te neigen. Wat dan weer tegen
die piste spreekt is het gegeven dat
het dier al twee weken op dezelfde
plek zou vertoeven. Een jong dier
dat op zoek is naar nieuw leefgebied
legt honderden kilometers per dag
af.
Een ding mag duidelijk zijn in de
hele kwestie: het verschil tussen een
wolf en een hond zien is geen eenvoudige zaak. Tel daar dan nog bij
dat er ook heel wat wolfshonden
zijn, die vrijwel alle uiterlijke kenmerken van een wolf hebben, en dan
weet je dat het lastig wordt om op
basis van videobeelden tot een definitief oordeel te komen.
Sporen
Een pootafdruk
van een wolf
lijkt op die van
de hond, is 8 tot
10 cm lang, meer
ovaal (rond bij
hond), waarbij er
meer ruimte tussen de tenen is.
De nagels zijn
scherper bij wolven. Het spoor

(de opeenvolging van pootafdrukken) kan een idee geven of het over
hond of wolf gaat door het gedrag.
Een spoor dat zigzaggend over de
weg gaat en vaak wisselt van stap
naar draf of galop wijst op een
hond. Een spoor dat recht loopt
wijst op wolf. In Zweden zeggen ze
dat je een spoor minimum 3 km
moet volgen om zeker te zijn over
dat gedrag. En eigenlijk kan dat
alleen in de sneeuw. Een hond die
naast een fiets of jogger loopt zal
trouwens hetzelfde spoor achterlaten als een wolf. Bandensporen of
voetstappen kunnen dat uitsluiten.
De meest waterdichte methode om
de ware identiteit van de Kluisbergse wolf, hond of wolfhond te achterhalen, is een specifieke vorm van
sporenonderzoek. Door het DNA
van haren of keutels te onderzoeken, komen we niet alleen te weten
of het echt om een wolf gaat of niet,
maar ook van welke populatie hij
afstamt.
Heb je een (mogelijke) wolf gezien? Maak dan zeker een foto of
filmpje en stuur het naar
info@wolveninnederland.nl
Meer info:
http://www.wolveninnederland.nl/
wolven/wolf-zien-of-gezien

Foto Dick Klees

Bron: Natuurpunt.be
Tekst: Diemer Vercayie, Natuurpunt
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Waarom gaan de merels dood?
Vijf veel gestelde vragen en antwoorden over Usutu en het Geel

V

oor het derde jaar op rij is er
een uitbraak van het Usutuvirus vastgesteld in Nederland.
Ook Vogelbescherming kreeg veel
meldingen van mogelijk besmette
merels. Naast Usutu wisten tuineigenaars hen recentelijk ook te vinden met mogelijke slachtoffers van
het Geel, een andere vogelziekte.
Wat kunt u doen als u een zieke
vogel denkt te zien?
1 Volgens mij heb ik een zieke
vogel in de tuin, hij ziet er erg
ongezond uit!
Op dit moment zijn veel vogels in
de rui en verliezen hun veren. Veel
vogels zien er dan ook niet op hun
paasbest uit, maar niet elke onverzorgde vogel is ziek. Dat is dus gelukkig niets om je zorgen over te
maken.
Als een vogel niet meer wil drinken, naar adem hapt, ‘bol’ zit en
amper van zijn plek komt of zich
sloom beweegt, dan is de kans dat
de vogel ziek is, een stuk groter.
2 Wat kan ik doen wanneer ik
een zieke vogel in de tuin heb?
Het is vaak niet zeker óf en wat
voor ziekte een vogel heeft. Dat kan
pas worden vastgesteld na onderzoek. En, hoe wrang het ook klinkt,
dat kan pas worden uitgevoerd als
de vogel dood is. Zieke vogels kunt
u het best met rust laten. Veel meer
kunt u eigenlijk niet doen, want ze
laten zich niet pakken en vogelasielen nemen ze niet aan vanwege het
besmettingsgevaar.
Juist omdat het moeilijk te bepalen
is om wat voor ziekte het gaat, is
het verstandig om tijdelijk met voeren te stoppen en de voederplek
goed schoon te maken met kokend
water, om eventuele besmetting te

voorkomen. Vogels die bijvoorbeeld
het Geel onder de leden hebben,
kunnen de voederplaats besmetten.
Als er op één plek ineens veel zieke
(dode) vogels zijn, kunt u dit melden bij het Dutch Wildlife Health
Centre (DWHC). Dit centrum
brengt ziekten onder wilde dieren in
kaart zodat adequaat kan worden
gereageerd.
Wanneer u een gewonde vogel
vindt, of een jonge vogel waarvan u
zeker weet dat de ouders niet in de
buurt zijn, kunt u contact opnemen
met de Dierenambulance of de vogel wél naar een vogelasiel brengen.
Het landelijke nummer van de dierenambulance is 0900-0245. Op onze website vindt u een lijst van de
ons bekende vogelasiels.
3 Zijn alle vogels vatbaar voor
Usutu of Het Geel?
Niet alle vogels zijn vatbaar voor
dezelfde ziekten. Het Usutu-virus,
dat wordt overgebracht door steekmuggen, is in diverse landen bij verschillende zangvogels vastgesteld.
Maar de voornaamste slachtoffers
zijn merels en huismussen. Andere
vogels lijken vooralsnog geen last te
hebben het virus, of het heeft ten
minste niet hetzelfde effect.
Het Geel is een ziekte die vooral
slachtoffers maakt onder duiven,
zowel (Turkse) tortels als houtduiven en holenduiven. Daarnaast is de
ziekte in Nederland ook vastgesteld
bij vinkachtigen, voornamelijk bij
groenlingen. Als u zieke merels,
duiven of groenlingen ziet, is er dus
extra reden om alert te zijn!
4 Zijn deze ziekten gevaarlijk
voor mensen en huisdieren?
In zeer uitzonderlijke gevallen zijn
er in Europa wel eens mensen ziek
geworden na gestoken te zijn door
een mug die het virus meedroeg.
Van hen had het merendeel al een
verzwakte gezondheid.

Het Usutu-virus vormt geen gevaar
voor honden en katten.
5 Zorgen ziekten als Het Geel en
Usutu ervoor dat er steeds minder vogels zijn?
In Duitsland zijn er op plekken
beduidend minder merels door het
Usutu-virus. Bij de Nationale tuinvogeltelling zakte de merel van
plaats 3 naar 5 als meest geziene
vogel. Ook voorlopige cijfers van
SOVON geven aan dat er dit voorjaar 15% minder merels zijn gezien
in steden en dorpen dan een jaar
eerder. Of de stand van deze soort
gevaar loopt, is nog niet te zeggen.
Daarvoor is meer onderzoek nodig.
Momenteel is nog onduidelijk hoe
lang het duurt voordat de populatie
voldoende weerstand heeft opgebouwd en de sterfte door dit virus
zal afnemen. Ook de effecten van
het Geel zijn nog niet geheel duidelijk, al leek daar in 2017 gelukkig
nog niets te wijzen op problemen
voor de populatie.
Het is daarom erg belangrijk om
meldingen van dode vogels door te
geven! U kunt de vondst van een
dode vogel melden bij SOVON via
sovon.nl/dodevogels of op de website van DWHC via de link Meld
hier uw dode dier.
Meer weten?
Via www.sovon.nl en
www.dwhc.nl
kunt u nog meer informatie over
ziekten als Usutu en Het Geel terugvinden via de zoekfunctie op
beide sites.

Merel, foto Harrie Timmermans

Tekst: Marc Scheurkogel, medewerker Vogelbescherming Nederland
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Wolven, beren en roofvogels zoeken in Somiedo, Spanje

Mark & Leij Nieuwsbrief

Op zoek naar de Europese Big Eight

REDACTIE:
Onderstaand artikel is een
bloemlezing uit de reisverslagen
van Johan en Loes Schaerlaeckens, die ze op ons verzoek
hebben samengesteld. Johan en
Loes trekken met hun camper door
heel Europa op zoektocht naar
bijzondere natuur.
In nieuwsbrief 87 plaatsten we
deel 4. Hier volgt deel 5.
Bruine beer, Sirtsibossen, Estland
Mei 2014, Sirtsibossen, Estland:
Estland is maar een fractie groter
dan Nederland. Er leven 1,3 miljoen mensen waarvan 70% in de
steden. De rijkdom aan natuur is
overweldigend. Er leven 600 bruine beren, 200 wolven en 800 –
1000 lynxen, fenomenale aantallen
voor zo’n klein land. De grootste
dichtheid aan roofdieren is in de
Sirtsibossen in Oost-Estland, niet
ver van de Russische grens. Elk
jaar verblijven we hier een aantal
dagen. De laatste jaren overnachten we op een grasstrookje bij een
poel, temidden van uitgestrekte
taigabossen. Mensen zie je hier
nauwelijks.

Deel 5

’s Nachts krijgen we het een beetje
benauwd. De regen komt met bakken uit de hemel. Onze parking is
veranderd in een grote modder- en
slijkvlakte. Komen we hier nog uit?
Van slapen komt niet veel. De regen
klettert de gehele nacht op het camperdak. ’s Ochtends is het gelukkig
droog en komt de zon door. Om
05.00 uur zit ik op de fiets. Na 100
meter moet ik er al af. Midden op de
weg prints van 2 beren, die hebben
hier gelopen na de laatste bui, dus in
de vroege ochtend. De beren hebben
de weg 1,5 km afgelopen. Pech. Ik
hoor bolderende korhanen. Ik fiets
naar het grindpad dat parallel met
een enorm hoogveen loopt. In een
90 graden bocht scan ik eerst voorzichtig het pad en wordt beloond
met een auerhaan. Niet voorzichtig
genoeg: hij heeft me bespeurd en
blijft stokstijf staan maar vliegt niet
op. Na 10 minuten krijgt hij gezelschap van een bolderende korhaan
die me niet in de gaten heeft. Heb
soms de indruk dat de korhaan tegen
de auerhaan boldert. Het luidruchtige gesis gaat gepaard met kleine
vliegsprongetjes. Korhaan en auerhaan in één beeld, dat is nieuw voor
me. Na een kwartier moet ik toch
verder. Ik verontschuldig me fluisterend als beide vogels opvliegen. 200

Meter verder werp ik een blik op
een overdadig begroeid zijpad.
Prijs. Op 400 meter een enorme
gestalte. Voordat de kijker aan m’n
ogen is, weet ik al wat ik te zien zal
krijgen: bruine beer. Ik loop uit het
zicht, stel m’n telescoop op en sluip
terug. De beer is nog altijd vreedzaam aan het grazen. Het is een
enorm adult mannetje. Dit is weer
zo’n super waarneming; geen 170
euro kwijt, geen gestuurde waarneming, gewoon relaxed in zijn eigen
omgeving zich niet bewust van
mijn aanwezigheid. Alhoewel
‘relaxed’? De beer fixeert zich op
één plaats waar hij niet graast maar
snuffelt. Mogelijk ruikt hij een
vrouwtje, het paarseizoen is aanstaande. Dan vervolgt hij zijn gegraas en komt al dichter, dichter en
dichter. Achter hem steekt een
eland het pad over. Enkele malen
heft de beer de kop op en kijk ik in
de pientere oogjes. Toch lijkt hij me
nog altijd niet in de gaten te hebben. Door de dreigende regen heb
ik (voor de zoveelste keer) geen
fototoestel bij me. Als de beer zo’n
50 meter van me vandaan is, sta ik
toch voor de vraag wie het sterkste
is: een grote Estse mannetjesbeer of
een niet al te krasse Nederlandse
grijsaard. Ik toss en de beer wint.
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Doodstil vertrek ik. Ik ben exact 2,5
km van de camper. Met z’n tweeën
gaan we terug, nu met fototoestel,
maar de beer is gevlogen. Het blijkt
dat Loes de berenprints bij de camper beter bekeken heeft dan ik. Het
is een berin met jong. Misschien
verklaart dat het gedrag van het
mannetje.
Uit: “Estland, voorjaar 2015”
Boreale lynx in Endla, Estland
Mei 2014, Endla, Estland: We beseften al snel dat de boreale lynx
onze moeilijkste soort zou worden.
Stel je voor: de oppervlaktes van de
gemeentes Alphen-Chaam en Baarle-Nassau samen maar dan bedekt
met bos, moerassen, hooilanden en
uitgestrekte hoogvenen. Hier moet
je dan één beest zien te vinden. Dit
is zowat de opgave als je een boreale lynx wilt zien. Bijkomend probleem is dat de boreale lynx zich
vooral in de bossen ophoudt. Het is
gemakkelijker om 10 Iberische lynxen te zien dan één boreale. Reeën

(zelfs volwassen bokken) zijn de
hoofdprooi van boreale lynxen. We
kregen gelukkig de medewerking
van Raido Kont, wetenschappelijk
medewerker aan de universiteit van
Tartu. Hij gaf ons de territoria van
enkele lynxen. Raido vangt en gpscollared lynxen. De boreale lynx
heeft een territorium van 150 – 200
km². Raido gaf ons (in mei) geen
schijn van kans. Hij gaf als voorbeeld dat hij boswachters kende die
in tientallen jaren nooit een lynx in
hun gebied hadden gezien terwijl er
territoriale dieren aanwezig waren.
Endla is een van die prachtige Nationale Parken in Estland. We zagen
er bruine beer, wasbeerhond, das,
visotter, boommarter, sneeuwhaas,
eland, wild zwijn, ree en vos. Edelhert komt in Estland niet voor.
Na de lunch rijden we naar het kerngebied van een wijfjeslynx. Het zonnetje schijnt uitbundig. De grindpaden zijn opgedroogd en goed berijdbaar. We kunnen gelukkig parkeren

Deze jonge boreale lynx is (samen met zijn moeder) gevangen door wetenschappers van de universiteit van Tartu. Hij krijgt geen gps-collar rond de nek omdat
hij nog niet helemaal volgroeid is. Sommige lynxen in Estland worden voorzien
van een gps-collar om meer te weten te komen over gedrag en levenswijze, foto
Raido Kont, universiteit Tartu

(en overnachten) op een plek waar
2 grindpaden elkaar kruisen. De
brede, bloemrijke bermen van de
grindpaden zijn geliefde foerageerplaatsen voor bruine beer (vooral
bloeiende paardenbloemen), eland,
wild zwijn en ree. Misschien gebruiken lynxen het bos als dekking
om reeën te slaan. We zetten de
camper zo dat we uitzicht hebben
op beide paden. We zullen de komende 24 uur slechts één auto zien.
Ondanks dat de lynx enkele dagen
geleden op 4 km hier vandaan zat
(info Raido), vinden we dit de beste optie. Het mannetje heeft
(volgens de datakaart) hier ook wel
eens gelopen. Van 18.30 tot 22.30
uur en van 05.00 tot 8.30 uur turen
we de paden af: 2 elanden, wasbeerhond, boommarter, sneeuwhaas, 6 hazelhoenders, 1 auerhen
en.... geen mensen. Wat nu wel een
nadeel is dat we veel gelukkiger

… adrenalinestoot, gestold
bloed, versnelde hartslag,
zweetdruppels, trillende handen, kippenvel, ingehouden
"Go.........!!!!"

zouden zijn met deze prachtwaarnemingen als we (diep in ons hart)
niet op een lynx hoopten. Toch zijn
we niet overdreven teleurgesteld.
We wisten dat de kansen minder
dan minimaal waren. Na het ontbijt
(9.15 uur) maak ik nog een laatste
wandelingetje. Niet ver van de
camper in de verte beweging op
een ander zijpad maar
(gevoelsmatig) anders dan anders.
De kijker erop: Prijs: een wandelende lynx: adrenalinestoot, gestold
bloed, versnelde hartslag, zweetdruppels, trillende handen, kippenvel, ingehouden "Go.........!!!!" etc.
Het oude lichaam kan de emotie
niet zo snel verwerken. Helaas
maar voor 3 seconden. De lynx
wandelt het bos in. Hij heeft me
niet gezien, zoveel is zeker. Ik gebaar wild naar Loes die komt aan
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Terugblik
themadag
zoetwatervissen
Tekst: Merlijn Hoftijzer

O
Bruine beren snoepen graag van de bloemen van paardenbloem. Deze jonge
beer ging rechtop staan om te kijken wie hem fotografeerde, foto Loes Schaerlaeckens

’sprinten’ maar de lynx laat zich
niet meer zien. Na een half uur
haalt Loes de stoelen en we installeren ons, inmiddels wat relaxter. Met
een boreale lynx binnen reikwijdte
van een km, kun je zomaar niet vertrekken. Bovendien schijnt het zonnetje, de temperatuur is heerlijk en
we hebben nog altijd geen last van
muggen. We nemen beiden een pad
voor ons rekening. Ik het zandpad
waarop ik hem zag en Loes het
grindpad dat hij zal oversteken als
de lynx tenminste zo vriendelijk wil
zijn de door mij berekende looprichting te vervolgen. Nog een half
uur later leid ik de aandacht van
Loes af voor een baltsende hazelhaan en hazelhen die pal voor ons
op ‘mijn’ zandpad zitten. Bijna fataal. Als ik terugkijk, zit de lynx al
midden op het grindpad op zo'n 400
meter afstand. Nu kunnen we hem 1
minuut waarnemen. Hij blijft een
tijdje relaxed zitten, inspecteert de
bermrand en verdwijnt tenslotte in
het bos. We durven niet rechtop te
gaan staan waardoor de foto van
Loes onscherp is (zie verslag) maar
de telescoop stond wel ingesteld op

ooghoogte en ik heb de boreale
lynx dan toch eindelijk briljant in
beeld. Droom vervuld. Hoewel we
midden in het territorium van de
‘blauwe’ wijfjeslynx waren, had
deze lynx geen gps-collar om. Raido denkt dat het een van haar subadulte jongen is. We krijgen de felicitaties van hem. Het is zelfs hem
nog nooit gelukt een lynx in het
wild te fotograferen.
Uit: “Zoogdieren zoeken in Estland, mei – juni 2014
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 gevonden. 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”.

p 29 september organiseerden de KNNV Breda, Mark
& Leij, waterschap Brabantse Delta en RAVON een themadag zoetwatervissen. Deze dag werd georganiseerd voor iedereen die meer
te weten wilde komen over vissen
en wat er leeft in onze sloten en
beken.
Met vijftien deelnemers startte de
dag met een presentatie over onze
vissenwerkgroep, wat we doen en
wie we zijn. Martijn Schiphouwer
van RAVON nam het daarna over
en gaf een boeiende presentatie
over de verschillende vissoorten die
voorkomen in ons gebied en de ecologie van de soorten. Daarna ging
de groep naar de vispassage van de
Mark ter hoogte van de Bieberg.
Elke deelnemer werd bewapend
met een schepnet en waadpak. Maar
liefst 15 verschillende vissoorten
werden er gevangen. Na het vissen
met steekschepnetten werd ook de
zegen toegepast. Dat is een groot
vangnet waarmee je vis kan omcirkelen, zodat deze niet kan ontsnappen. Dit is echter een techniek die
veel fysieke arbeid vraagt. Je hebt
zeker meer dan zes personen nodig
om daarmee te kunnen vissen. De
vijftien verschillende vissoorten die
we die dag vingen, waren een geweldige diversiteit van soorten die
in onze watersystemen voorkomen.
De rivierdonderpad blijft een prachtige zeldzaamheid in het lijstje. De
Marmergrondel, een exoot, was een
soort die niet eerder zo ver stroomopwaarts in het stroomgebied van
de Mark door ons was aangetroffen.
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Waarnemingen in de streek
Tekst: Jan Vermeulen

H

et aantal e-mails dat naar
mij werd opgestuurd, was
wat minder dan afgelopen zomer.
Ook onze zuiderburen sturen regelmatig waarnemingen op, waarvan een aantal buiten het werkgebied van onze vereniging.
De rubriek heet “Waarnemingen
in de streek”. Opvallende waarnemingen uit de Belgische Kempen
zullen hier ook worden vermeld.
Heb je een leuke waarneming:
blijf hem insturen zodat ook andere leden mee kunnen genieten.

Een (niet zo willekeurige) greep
uit de waarnemingen
Na de hete en gortdroge zomer bieden de vennen in het Mark & Leijgebied een troosteloze aanblik.
Op de Strijbeekse Heide staan alle
vennen droog met uitzondering van
het “Pannenven”. In de Chaamsche
Bossen staat alleen in het Putven
nog water, maar daar blijft altijd
water in staan. Alleen tijdens de
windhoos van 1967 stond het Putven plotseling droog.
Op 12 oktober werden de eerste 16
toendrarietganzen gezien op de
Bleeke Heide, maar heel erg vaak
werden deze ganzen hier niet meer
gezien. In tegenstelling tot de meeste voorgaande jaren werden de
toendrarietganzen in grotere aantallen op de Castelreesche Heide gezien, Zo werd hier op 31 oktober
een groep van ca. 1000 exemplaren
gezien. Op 1 november werd hier

ook een groep van 500 kolganzen geteld. Roofvogels werden
in behoorlijke aantallen gezien:
blauwe kiekendieven werden
verspreid over heel ons gebied
mondjesmaat (14 maal) waargenomen, bruine kiekendieven
werden gezien op de Bleeke
Heide, Regte Heide, de Wildert
en de Castelreesche Heide. Het
smelleken werd alleen gezien
op de Castelreesche Heide. De
slechtvalk (foto pag. 31) werd
regelmatig gezien op de Bleeke
Heide en de Castelreesche Heide, maar ook elders in ons
werkgebied. In oktober was er
veel trek van de rode wouw en
op 31 oktober werden 5 ex. gezien op de Castelreesche Heide.
De visarend werd slechts een
maal gezien op 4 oktober boven
de Chaamsche Bossen. Op 28
oktober werd een groep van 16
patrijzen gezien langs de Nieuweweg in Chaam. Houtsnippen
werden deze herfst 7 maal gezien of opgestoten in onze
streek. Grote zilverreigers worden vanaf begin september bijna
dagelijks gezien op vele plaatsen in de streek, maar in kleine
aantallen, met als uitschieter de
10 exemplaren op 17 november
op de Castelreesche Heide.
Grauwe vliegenvangers werden
6 maal gezien in september met
als uitschieter de 6 ex. in de
Ginderdoor op 11 september.
Evenals als vorig jaar werden
grote kruisbekken gezien in de
Chaamsche Bossen (4 ex. op 7
november). Op 23 november
werd één ex. gehoord in ’t

Merkske. Kramsvogels werden in zeer
grote aantallen gezien in onze streek.
Op 25 en 27 oktober werden respectievelijk 300 ex. gezien op de Strijbeekse
Heide en eveneens 300 ex. de Castelreesche Heide.
Op 5 november werd een middelste
bonte specht gezien in de Chaamsche
Bossen. Deze soort lijkt zijn broedgebied steeds verder uit te breiden. Op 11
november werd op de Strijbeekse Heide een witkopstaartmees (ondersoort)
gezien en op 5 oktober een raaf op de
Regte Heide. In oktober werd twee
maal een waterpieper waargenomen op
de Castelreesche Heide.

Ransuil, foto Harrie Timmermans
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Bijzondere waarnemingen
Ransuil
Op 12 november ontdekte de
Chaamgroep een roestplek van de
ransuil op de Strijbeekse Heide.
Tot dusver werden maximaal 9
ransuilen geteld op deze plek. In
vroegere jaren werd vaak in de
winter een roestplek nabij het Zand
door deze uilen gebruikt en ze hebben ongetwijfeld nu een andere
plek op het Zand. Heel vaak wordt
de ransuil niet gezien. In totaal
vind ik 141 waarnemingen van één
of meerdere ransuilen in mijn digitale archief (vanaf 1970). De ransuil is iets kleiner en oogt slanker
dan de bosuil. Opvallend zijn de
lange, vaak omhoog gerichte oorpluimen en de oranjegele ogen. Hij
komt voor in diverse landschapstypen waar open veld aanwezig is
met voldoende veldmuizen. De
ransuil broedt veelal in oude nesten
van eksters of kraaien. Vanaf het
najaar verzamelen ransuilen zich in
groepen, vlakbij gunstige voedselgebieden en bezetten vaste roestplaatsen. Ransuilen vanuit het
Noordoost-Europa trekken ’s winters zuidwaarts.
Klapekster
De klapekster werd dit najaar in
onze streek veel vaker gezien dan
andere jaren, In totaal werd deze
wintergast 26 maal gezien. Gebieden waar de klapekster werd gezien was: Strijbeekse Heide, Regte
Heide, Bleeke Heide, Prinsenbosch
en de Chaamsche Bossen. Klapeksters zijn vogels van ruige, vaak
licht beboste open terreinen. Er zijn
geen broedgevallen in Nederland
meer sinds 1999. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit woelmuizen
en kevers, in de winter ook zangvogels. In ons land overwinteren
klapeksters uit noordelijker streken. Ze kunnen aangetroffen worden op allerlei uitzichtpunten op
heide en hoogvenen, ook wel in de
duinen en open moerasgebieden.

Klapekster, foto Harrie Timmermans

Net als andere klauwieren spietsen
ze prooien aan stekels en aan prikkeldraad, om op deze wijze een
voorraad aan te leggen.

bevederde loopbeen te zien. Bidden
doen zowel buizerds als ruigpootbuizerds. Maar de ruigpoot doet dat
wel vaker.

Ruigpootbuizerd (foto pag. 28)
Op 3 november werd een ruigpootbuizerd gezien op de Castelreesche
Heide. De ruigpootbuizerd is een
zeer zeldzame verschijning in ons
werkgebied. Vanaf 1970 werd de
ruigpootbuizerd slechts 18 maal gezien. De eerste ruigpootbuizerd
werd gezien op 23 oktober 1976 op
de Bleeke Heide. De vorige eeuw
werd de ruigpootbuizerd 7 maal gezien, altijd op de Bleeke Heide. De
ruigpootbuizerd is de buizerd van
het noorden, die leeft van lemmingen en woelmuizen. Een echte trekvogel die bij ons van oktober tot
april wordt gezien in open land. Hij
is behoorlijk zeldzaam en pas op:
buizerds met kleur en tekening die
lijken op die van de ruigpoot zijn
algemeen en worden vaak aangezien
voor ruigpootbuizerd. De ruigpootbuizerd heeft lange vleugels en
vliegt met soepele, trage vleugelslag. Heel anders dan buizerd met
zijn stijve, snellere vleugelslag. De
staart heeft een witte basis en een of
meer zwarte banden. Onder de vleugels zitten grote zwarte polsvlekken
en de meeste ruigpoten hebben een
zwart buikschild. Van dichtbij is het

Duinpieper (foto pag. 28)
Op 20 september werd een duinpieper waargenomen op de Castelreesche Heide. De duinpieper is een
uiterst zeldzame verschijning bij
ons in de streek. In totaal vind ik 11
waarnemingen in mijn archief.
Rond 1900 was de duinpieper een
schaarse, maar verspreid voorkomende broedvogel van stuifzanden,
heidevelden met open plekken en
open duin. Vermoedelijk ging het
om enkele honderden broedparen.
Door grootscheepse bosaanplant en
grotere menselijke bemoeienis met
de 'woeste gronden' nam het aantal
duinpiepers af, en verdween de
soort eerst uit de duinen en Noordoost-Nederland en later uit de overige broedgebieden. Hij is nu verdwenen als broedvogel in Nederland. De duinpieper valt niet snel
op. Het zijn op de grond levende
vogels van warme en droge, ongecultiveerde open gronden. Het
voedsel bestaat vooral uit insecten.
Van alle piepers zijn het de meest
zandkleurige, dus de herkenning is
niet zo lastig als van sommige andere piepers. Het zijn trekvogels,
die overwinteren in de Sahel (de
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savanne ten zuiden van de Sahara). De duinpieper is een flinke pieper, met een roep die doet
denken aan een huismus. Het verenkleed is voor
een pieper relatief egaal en zandkleurig licht
grijsbruin. Buik en borst vrijwel egaal vuilwit
'gekleurd'. De tekening op de vleugels is contrastrijk en contrasteert daardoor met de rest van
de vogel.
Barmsijs
Dit najaar en vooral in november werden regelmatig barmsijzen gezien in onze regio. Zo werden in de Chaamsche Bossen op 18 november 30
ex. gezien en op dezelfde dag in Wortel‑Kolonie
110 ex. De barmsijzen zijn gesplit in 2 soorten;
de grote en de kleine barmsijs. De kleine barmsijs broedt in tegenstelling tot de grote barmsijs,
wel in Nederland. Toch kom je een kleine barmsijs niet snel tegen, want het is een inmiddels
zeldzame broedvogel. In de winter overwintert
de grote barmsijs ook in Nederland en beide
soorten barmsijzen zijn dan soms in gemengde
groepen te vinden. De kleine barmsijs is dan te
onderscheiden door z’n donkerder bruine uiterlijk en de minder contrasterende vleugelstrepen.
Beide soorten zijn in vlucht moeilijk van elkaar
te onderscheiden, zodat de meeste waarnemingen nog altijd worden aangeduid met barmsijs.
Op 17 november werden 6 grote barmsijzen gezien in de Chaamsche Bossen en op 7 november
5 kleine barmsijzen eveneens in de Chaamsche
Bossen.
IJsgors
Op 3 en 14 oktober werd een ijsgors waargenomen op de Castelreesche Heide. De ijsgors is een
heel zeldzame wintergast in onze streek. In totaal werd de ijsgors 14 maal gezien sinds 1970.
De eerste waarneming was op 15 februari 1973
in Breda bij de Emerput. Op 6 november 2011
werden 5 ex. gezien op de Castelreesche Heide.
De ijsgors is een schaarse doortrekker en wintergast in klein aantal. Vaak is hij te vinden op buitendijkse schorren, kwelders en strandvlaktes
met weinig begroeiing, in de zeereep en op stoppelakkers. In de zomer zien de mannetjes er
prachtig en onmiskenbaar uit. Zo worden ijsgorzen bijna nooit in Nederland gezien, aangezien
het een wintergast is. De ijsgors broedt op toendra op schaars begroeide grond met zegge, gras
en hei. In Nederland voornamelijk te vinden op
vlakke kwelders, schorren, strandvlaktes, in de
zeereep, maar nog meer op stoppelvelden. Tijdens trek goed waar te nemen dankzij actieve
roepgedrag.
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Ruigpootbuizerd, foto Joerg Mager, Stichting Saxifraga

IJsgors, foto Bart Vastenhouw, Stichting Saxifraga

Duinpieper, foto Mark Zekhuis, Stichting Saxifraga
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Barmsijs, foto Kotka

Johan Schaerlaeckens op 2 september:
Bleeke Heide; Op de laatste plasjes
concentreerden zich vanmorgen een
bonte mix van lepelaars, grote zilverreigers (4) en blauwe reigers. Op
en boven de akkers opvallend veel
tapuiten, gele kwikken. paapjes,
roodborsttapuiten, graspiepers, 100den boerenzwaluwen en 1 patrijs.

Johan Schaerlaeckens op 8 september:
En op de Bleeke Heide vanmorgen
12 tapuiten, 4 paapjes, 1 rietgors
(volledig winterkleed), 2 gele kwikken (tussen de koeien), 15 roodborsttapuiten, juveniele bruine kiek
(elke dag nu) en 6 lepelaars (af en
aan vliegend). En gisteren bijna
botsing met Wim Cornelissen die
de Ulicotenseweg inschoot.
Ad Jansen op 4 oktober: ·Hallo,
zojuist boven het Geuzenpad een
rondcirkelende vogel: het blijkt een
visarend te zijn! Even later alarmerende kraaien: een havik wordt door
hen lastiggevallen en plaatst een
aanval op een eik waarin vele duiven zitten.
Ad Jansen op 15 oktober:
Het houdt niet op met de roofvogels
achter mijn huis en het Geuzenpad.
Gistermiddag is een mannetje blauwe kiekendief aan het jagen boven
het knollenveld! Zojuist had ik
Johan aan de telefoon en kon hem
een live-verslag geven van het jagen van een vrouwtje bruine kiek
(die een prooi sloeg en die vervolgens op de naastgelegen wei ging
oppeuzelen). Dit knollenveld heeft
een grote aantrekkingskracht op

roofvogels: tussen het lage knolgewas is het goed toeven voor graspiepers en leeuweriken.
Jan Vermeulen op 15 oktober:
Na maandenlang geen zanglijster
gezien te hebben in mijn tuin, zojuist 2 exemplaren op het gazon.
Mijn eerste koperwieken dit najaar
vanmorgen langs de Ulicotenseweg,
Jan Vermeulen op 16 oktober:
4 merels en 2 zanglijsters in tuin.
Merels waarschijnlijk noordelijke
gasten.
Vanmiddag op de Hondsdonk een
houtsnip langs de kant van een
zandpad zittend, nog
nooit eerder mee gemaakt. Verder
een kruisbek in het Prinsenbos en 2
merels langs het Geuzenpad, maar
geen roofvogels.
Jan Vermeulen op 20 oktober:
k ben lekker buiten als ik plots het
geluid hoor van roepende raven.
Boven mij (Wildertstraat) cirkelen
Vanmiddag op de Hondsdonk een
houtsnip langs de kant van een
zandpad zittend, nog
nooit eerder mee gemaakt. Verder
een kruisbek in het Prinsenbos en 2
merels langs het Geuzenpad, maar
geen roofvogels.
Ad Jansen op 29 oktober:
Goeiendag Jan. Zojuist stak een
groep van 16 patrijzen de Nieuwe-

weg over!
Johan Schaerlaeckens op 4 november:
Vandaag bij het Ossengoor onze
eerste klapekster, Chaamgroep
Jan Vermeulen op 6 november:
Vanmiddag het zandpad evenwijdig
aan de Heistraat gelopen en een
Atalanta,
foto Joost van den Ouweland

Boomklever,
foto Wim Pijnacker

Joost van den Ouweland op 4 september:
Waarschijnlijk wisten jullie het al
lang, ik niet dus maar “ons” heideveldje is ergens deze zomer voor de
helft verbrand.
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Staartmees, foto Harrie Timmermans

zag ik nog een atalanta! En bij het
leegstaande Ossengoor een slechtvalk. Eerst in een boom, daarna
ging hij op de grond zitten. Was
helemaal niet schuw.
Joost van den Ouweland op 16
november:
In de tuin op één vierkante meter
rotte(nde) appels zaten gisteren (15
november 2018) nog 5 (vijf!)
atalanta’s (foto pag. 29).
Jan Vermeulen op 17 november:
9 ransuilen vanochtend op Strijbeekse Heide. Verder havik, 2 buizerds, torenvalk en een klapekster
bij het Rondven en een bij het
Langven, mogelijk dezelfde.

klapekster zien weg vliegen. Even
later een klapekster gezien boven in
de berk midden in het droge Langven. Mogelijk 2 klapeksters, maar
waarschijnlijker is dat het dezelfde
vogel was,
Frank Degenaar op 7 november:
Zojuist in de Staatsbossen enkele
grote kruisbekken. Verder wat
goudvinken en een grote lijster als
bijzondere soorten.
Jan Vermeulen op 7 november:
Vanochtend klapekster en 4 grote
kruisbekken in Chaamsche Bossen
gezien.
Huub Don op 8 november:
Kon ze vandaag niet vinden, hoewel ik twijfel had bij een overvliegend vrouwtje over het Bredase
bos. Haar vluchtroep was verdacht
'scherp'.
Johan Schaerlaeckens op 13 november:
De "Strijbeekse Heide-klapekster"
zat vandaag links van de Erikaweg
(gerekend vanaf parking), tegenover Langven. Regenachtig, dus
nog weinig wandelaars. Heel veel
kleine vogeltjes nu. Behalve kramsvogels en koperwieken opvallend

veel goudhaantjes en goudvinken.
Ook best veel kuif- en staartmezen.
Matkoppen en zwarte mezen houdt
niet over.
Jan Vermeulen op 13 november:
Vanmiddag 2,5 uur Prinsenbos gedaan: havik, sperwer, 3 buizerds, 4
gaaien, roodborst, boomklever,
koolmees, Zwart Laag: buizerd,
blauwe reiger. Vanochtend eigen
tuin: 2 koperwieken, 2 merels, roodborst, 4 vinken, 6 groenlingen, keep,
2 koolmezen, pimpelmees, 2 eksters. 2 Turkse tortels, houtduif, 2
huismussen. Conclusie: kan beter
thuis blijven.
Jan Vermeulen op 14 november:
Ik heb 6 ransuilen geteld op de Strijbeekse Heide. Ik zet het op waarneming.nl, maar zodanig dat de plek
geheim blijft. Verder nauwelijks
mezen gezien, maar wel 2 zwarte
mezen. Klapekster ook gezien, kleine bonte specht en een jagend vr.
blauwe kiekendief. Thuis maar liefst
9 koperwieken. Ze verblijven in de
bomen en bessen dragende struiken
naast het gazon en laten zich af en
toe op het gazon zien.
Frank Degenaar op 15 november:
Half november nota bene: Vandaag

Johan Schaerlaeckens op 17 november:
Vanmorgen alle goede plekken
Staatsbossen incl. Slingerdreef afgefietst: 1 klapekster in het zogenaamde Bredase bos.
Ad Jansen op 18 november:
Vanaf 9 uur vanmorgen hebben we
een drie kwartier kunnen kijken
naar een vrouwtje blauwe kiekendief, die gedurende die tijd menigmaal boven het knollenveld, weiland nabij Geuzenpad aan het jagen
was! Eenmaal een (waarschijnlijk)
muisje geslagen, maar die werd
onmiddellijk geconfisqueerd door
twee kraaien. Tijdens de jacht vlogen tientallen graspiepers op uit het
knollenveld! Spectaculair! Gisteren
17 november! vloog een tjiftjaf
tegen de ruit; nadat we de vogel
hebben laten bekomen in onze
handpalmen, vloog het daarna de
struiken in. Tjiftjaffen zouden nu
toch ergens ver zuidelijk in Spanje
moeten overwinteren!
Twan Mols op 18 november:
Vanmorgen in de Chaamse bossen
(nabij de Boerenbaan) leuke waarnemingen gedaan,
o.a. tientallen barmsijzen, putter,
sijs, klapekster, zwarte specht,
kramsvogels etc,
kruisbekken vandaag niet gehoord
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of gezien maar gisteren wel een
tiental.
Will Woestenberg op 20 november:
Gisteravond rond elf uur het onmiskenbare getrompetter van overtrekkende kraanvogels boven de
kom van Alphen. Vanwege de harde oostenwind kon ik de vogels
maar heel kort horen en kan daarom geen inschatting maken van
aantallen.

een ma. blauwe kiekendief achterna
gezeten door 2 kraaien en even daarna waren de rollen omgekeerd. Verder een slechtvalk, buizerd, 4 veldleeuweriken, rietgors etc.
Wim Pijnacker op 26 november:
Vandaag gespot in onze tuin. Naast
pimpelmezen, koolmezen, roodborstje, merels, mussen, tortel, houtduiven, eksters en vinken nu ook de
boomklever (foto pag 29). Mooi
hoor!

Johan Schaerlaeckens op 20 november:
Zojuist een hemelsblauw mannetje
blauwe kiek agrarisch deel Bleeke
Heide. Jagende slechtvalk boven
het reservaat. Paar dagen geleden
roepende (grote?) kruisbek topje
dennenboom bij Leemkuil. Geluid
identiek aan ter plekke opgeroepen
geluid grote kruisbek. Op zicht
blijf ik het moeilijk vinden.

Huub Don op 26 november:
Vandaag 5 soorten spechten op een
hoopje in het Bredase bos. Dat heb
ik niet vaak. Ook de gebruikelijke
klapekster natuurlijk, groepjes
staartmezen, maar helaas geen witkop kunnen ontdekken.

Jan Vermeulen op 22 november:
Vanmiddag op de Bleeke Heide

Slechtvalk,

In deze rubriek
zijn de waarnemingen tot en
met 30 november 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

foto Harrie Timmermans

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

Terugblik wandeling Hondsdonk
Tekst: Ditty Koopmans

H

ierbij nog een terugkoppeling van de augustus wandeling. Met een groep van ongeveer 25 man onder leiding van
Piet van Riel hebben we een
mooie wandeling gemaakt over
landgoed Hondsdonk met prima
wandelweer. Gelukkig worden er
hier niet zoveel grote bomen gekapt als in de gebieden van Staatsbosbeheer.
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Groeten uit Alphen
van
Harrie Timmermans

Staan jouw foto’s
hier volgende
keer?
Stuur je suggesties naar:
redactie@markenleij.nl
Collage Sandra Reijnders, foto’s Harrie Timmermans

